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Certificaten, Oorkonde's e.d. van de heer Guno Hoen.
Certificates of Appreciation van Lions Paramaribo
Centraal 1988 en 1989
1953 Diploma van Aruba Voetbal Bond
1985 Oorkonde i.v.m. 10 jaar Onafhankelijkheid
1998 Ridder in de Orde van de Palm

Dit boek draag ik op aan mijn lieve dochters met name:
Ingrid Rolita
Helen Maureen en
Beryl Lenore
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Voorwoord
Zeer gaarne voldoe ik aan het verzoek van de heer Guno Hoen, om een bijdrage te
leveren aan de completering van het boek ‘Onze Sporthelden’ deel III.
Het vastleggen van de Surinaamse geschiedenis is een basisvoorwaarde op weg
naar een eigen identiteit voor ons volk, c.q. de natie, op onder andere sportgebied.
Het komt ook niet vaak voor dat de schrijver een topsporter is geweest.
Vandaar hulde aan de schrijver, die werkelijk alles in stelling heeft gebracht
teneinde deel III van zijn serie vóór het jaar 2000 te realiseren.
Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, met name het Directoraat
Sportzaken, heeft op de juiste wijze ingespeeld op de wensen van betrokkene en mag
zich met trots mede-sponsor noemen van dit prachtig werkstuk dat tot in lengte van
dagen zijn nut zal bewijzen.
Als Directeur Sportzaken, tevens waarnemend Directeur Jeugdzaken, maar vooral
als Bondscoach bij de Surinaamse Voetbal Bond, doe ik een dringend beroep op
sportminnend Suriname, deze uitgave aan te schaffen en als nuttig naslagwerk een
waardige plaats te geven in huis, school, bibliotheek en club.
De SVB geef ik in overweging om de geschiedenis van voetbalgrootheden ook in
het kaderpakket te doen opnemen.
Voetbalminnend Suriname, gefeliciteerd met deze uitgave en Guno Hoen, bedankt.
De Directeur Sportzaken, tevens waarnemend Directeur Jeugdzaken en
SVB-bondscoach

Dr. R.Ch. Phoelsingh.
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Ten geleide
Het streven naar de verwerkelijking van de doelstellingen van ‘Onze Sporthelden’
van auteur Guno Hoen, is ook in dit Deel III onverdroten voortgezet.
Met onverholen respect hebben wij, samen met anderen meegemaakt hoe vriend
Guno geduldig en stipt ervoor waakte, dat de naar voren geschoven identificatiefiguren
werkelijk aanspraak kunnen doen gelden te dienen als voorbeeld voor de Surinamer,
maar vooral inspirerend zullen spreken tot de verbeelding van onze sportende jeugd.
De nu 76-jarige, nog altijd navenant vitale Guno Hoen wil, zolang zulks hem
toebedeeld is, voortgaan met het verduurzamen van onze sportgeschiedenis en die
prominente sporthelden die op vaak unieke wijze hun sporen hebben gedrukt op het
sportgebeuren in ons land.
God geve, dat hij in dit Deel III nog meer geslaagd moge zijn dan in zijn vorige
afleveringen.
In het eerste hoofdstuk treft de lezer(es) in alfabetische volgorde aan: enkele allround
sporters en sportmanagers, de verschillende in zwang zijnde takken van sport met
de beschrijving van antecedenten en profielen van personen die door hun uitzonderlijk
grote verdiensten een substantiële bijdrage hebben geleverd tot de instandhouding
en ontwikkeling hiervan.
Hierna volgen enkele ‘vluchtige profielen’ van lieden die incontestabel ook als
‘sportheld’ in aanmerking kunnen worden gebracht, maar over wie voorshands niet
voldoende sportinfo voorhanden is.
Tenslotte gedenken wij in een Aln memoriam’ met piëteit voor al de sportgroten
die ons naar het Hiernamaals zijn voorgegaan, de kortelings overleden
sportpersoonlijkheden W. Anijs en J. Buitenweg.
Moge ook Deel III van ‘Onze sporthelden’ talrijken bereiken.

George E. Deul
Eindredacteur/compilator
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De interesse van een sportman-bij-uitstek: ‘Sam’ Abdoelrahman

Eshanhoesen Abdoelrahman werd geboren op 23 mei 1928 in het district
Commewijne. Er zijn waarlijk niet veel lieden die zich reeds vanaf hun prille jeugd,
bewust of halfbewust, maar gedreven door innerlijke genotypische krachten
sportbeoefening tot een levensdoel, een leitmotif hebben gesteld en langer dan 60
jaren veelzijdig, volhardend, toegewijd en met saillante hoogtepunten deze zo goed
a1s dagelijks tot hun lust en leven hebben gemaakt. Tot een dezulken behoort
incontestabel ‘SAM’ ABDOELRAHMAN, die - geïnspireerd door zijn vader - in
diens dagen een der gevierde worstelaars, al op 7-jarige leeftijd zich de elementaire
beginselen van de wor-stelsport eigen maakte. Gaandeweg ontwikkelde de interesse
voor andere takken van sport zich tot een onweerstaanbare impuls tot specialisti-sche
bekwaamheid.

Worstelen
Met enige onderbrekingen beoefende ‘Sam’, zoals hij gemeenzaam en populair
genoemd wordt, het worstelen dat hier door de immigranten uit het voormalige Brits
Indië, wel te verstaan als SPORT was meegenomen, in tegenstelling tot de Grieken
en Romeinen die het aanwenden met zuiver militaristische oogmerken. Was worstelen
voor hem lange tijd een obsederende hobby, op zijn 37e levensjaar werd het
Abdoelrahman een beroep.

Boksen
Inmiddels had hij zich - in 1940 - aangesloten bij de club Hindalaya voor het
beoefenen van de bokssport,

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

Fier zit op zijn paard. Hij heeft heel veel gedaan voor de hippische kunst in ons land.

een boksclub die gesponsored werd door wijlen, de algemeen bekende heer Harry
Tota. Ook hier liet hij zich niet onbetuigd voor wat betreft zijn wilskracht, zijn
prestaties en zijn getalenteerdheid.

Paardensport
Omstreeks het jaar 1945 kwam Abdoelrahman in contact met de paardensport en het
werd liefde op het eerste gezicht. Geen wonder, dat hij tot de stapsgewijze
ontwikkeling van deze hippische sport wezenlijke
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bijdragen is blijven leveren. Zo werd op zijn initiatief en instigatie de Paardensport
Federatie opgericht en hij heeft in de loop der tijden vele jeugdigen en jongeren tot
deelname geanimeerd.

Turnen
De belangstelling van deze a.h.w. onverzadigbare sporter ging in 1954/1955 voorts
uit naar de onder de ouderen-van-vandaag toen zeer vermaarde turnvereniging
THESOS (Tot Heil en Sterkte Onzer Spieren). Deze vereniging, ouder dan 60 jaar,
bestaat nog steeds. Bij turnopvoeringen in theater Thalia nam Sam deel als
toestelwerker o.a. op de rekstok, de ringen, de brug en andere gymnastiektoestellen.
Hij geniet de reputatie dat een aantal door hem uitgevoerde turntstaaltjes nooit is
geëvenaard.

Gewichtheffen
Zelf metterdaad actief op dit stuk beschikte Sam in de vijftiger jaren over een eigen
gym voor bodybuilding en weightlifting; de enige gym met een internationale
weightlifting Bar Bellset, die bovendien vele kampioenen heeft voortgebracht, onder
wie Sam zelf en wel verscheidene malen. Nota bene staat het record op het onderdeel
‘Tweehanden drukken of bench-press’ in de bantam-weightklasse nog steeds op zijn
naam.

Judo en Jiu Jitsu
Van 1960 tot 1962 was Jiu Jitsu de sport, die aantrekkingskracht uitoefende op de
geboren sporter Abdoelrahman, aan welke hij zich ijverig overgaf en alras
bewonderingwaardige vorderingen maakte.

Verdere ontwikkeling
Sam Abdoelrahman kon maar niet genoeg krijgen van veelzijdig sporten. Steeds
meer inspiratie en gemotiveerdheid puttend uit zijn éclatante successen nam hij
resoluut het besluit om zich verder te gaan ontwikkelen en verdiepen in het fenomeen
sport. Geheel op eigen kosten vertrok hij daartoe in 1962 naar Nederland alwaar hij
zich aan een test onderwierp op de meest gerenommeerde sportschool, C.I.O.S te
Overveen. Zeker vermeldenswaard is dat daarbij van de ‘200 getesten, van heinde
en verre, slechts 50 werden welbevonden, onder wie de man uit Suriname. Sam
schreef zich in, studeerde nauwgezet en vertrok er als Algemeen Sportleraar en
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zwarte-bander gespecialiseerd in Judo, Jiu Jitsu zwarte-cirkelhouder en boksen.
Onmiddellijk keerde de afge-
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studeerde terug naar zijn geboorteland waar hij tewerkgesteld werd op de afdeling
V. en V. (Volksontwikkeling en Volksvorming) van het ministerie van Onderwijs.
Hij kreeg er een ruime taakstelling. In 1968 werd hem door de regering c.q. de
toenmalige sportminister Orlando van Amson een studie-opdracht verstrekt voor een
stageperiode van een jaar, teneinde zich in België, ‘B.L.O.S.O’ op gedegen wijze te
oriënteren op het stuk van beheer en exploitatie van sport- en openluchtcentra.

Beroeps-activiteiten
Als ambtenaar heeft Abdoelrahman de taakverrichtingen zeer serieus en met
toegewijde ijver opgevat en er steeds doelgericht aan gewerkt het door hem
verworvene aan anderen over te dragen. Vooral de jeugd had zijn bijzondere nimmer
aflatende belangstelling. Schoolsport op de basisscholen werd gestimuleerd en
bevorderd. Het project Mulo-scholierencompetitie werd op instigatie en/of
goedkeuring van het diensthoofd, de ambitieuze heer Orlando van Amson, uitgebreid
met atletiek, zwemmen en volleybal voor jongens en meisjes (1965). Schoolzwemmen
kreeg ook uitbreiding in die zin, dat voortaan ook niet-openbare scholen eraan
mochten meedoen. De vakantiecentra voor kinderen in de leeftijdsgroep van 6-14
jaar ondergingen door zijn voorspraak een belangrijke uitbreiding

Voor zijn verdiensten aangaande Inter Guyanese Spelen, ontvangt Abdoelrahman uit handen van de
Guyanese Onderwijsminister, Mevr. Shirley field Ridey een onderscheiding.

van 10 tot 30, waardoor ook de kinderen in ons binnenland gedurende de jaarlijkse
Grote Vakantie hun vrije tijd nuttig konden besteden, aan sport en spel, handenarbeid,
boetseren, knutselen, schilderen, zang, toneel en wat dies meer zij. Particuliere
buurtcentra kwamen vanwege de afdeling o.l.v. Abdoelrahman, in casu desverlangd,
ook aan hun trekken. Als diensthoofd van de afdeling sport en recreatie realiseerde
hij een kinderspeeltuinproject in ‘sociaal arme’ buurten als Frimangron, Beekhuizen,
Plein van 12 Mei
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en Peu et Content. Buurtcentra werden in het leven geroepen, die aan de jeugd het
gehele jaar door de welkome gelegenheid boden om onder erudiete leiding sportief,
recreatief en leerzaam bezig te zijn. In 1974/1975 heeft hij fervente en wezenlijke
medewerking verleend bij de voorbereiding en de organisatie ter gelegenheid van
de onafhan-kelijkheid van ons land. Abdoelrahman was bij alle onderdelen de jeugd
rakende werkzaam aanwezig zoals b.v. bij de samenstelling van het relevante
draaiboek, de formatie van de Surinaamse vlag e.d.
De organisatie van de eerste Inter Guyanese Spelen voor scholieren stond onder
verantwoordelijkheid van Abdoelrahman (1967). Onder auspiciën van ‘zijn’ vitale
afdeling van het MINOV hebben de Spelen gedurende 13 jaren stand gehouden. Ze
ondergingen gaandeweg een uitbreiding voor wat betreft het aantal takken van sport
en niemand vermag het feit te loochenen, dat de I.G.S. vele topsporters, kampioenen
en hoofdklassers mede hebben voortgebracht.
Uit het voorgaande en nog veel meer blijkt de ruime taakopvatting van Sam
Abdoelrahman.

Eigen sportscholen
Over de eigen, door Abdoelrahman opgerichte sportscholen, die naar omstandigheden
kortere of langere tijd hebben bestaan, kan heel wat worden geschreven. Jammer dat
zulks binnen dit bestek niet wel doenlijk is. In elk geval richtte hij in 1966 in het
toenmalige Spes Patriae clubgebouw aan de Keizerstraat een school op voor Judo,
Jiu Jitsu, boksen en worstelen en twee jaar later met twee andere sportmakkers de
eerste Surinaamse zwemschool, die in de loop der jaren heel veel goede zwemmers
heeft afgeleverd.
In 1967 werd in Suriname voor het eerst het examen zwarte band Judo (Ie dan)
afgenomen in de Ismay van Wilgen sporthal o.l.v. André Kamperveen. Deels opgeleid
door Abdoelrahman behaalde Eddy Muray succes. Zelf heeft hij op regelmatige basis
Judo-examens afgenomen, ook in het district Nickerie.
Internationale regels voor het ‘vrije stijl worstelen’ zijn in 1971 door zijn toedoen
hier de worstelwereld binnengesluisd. Hij stelde hiervoor een boekwerk samen en
stelde dat geheel pro Deo ter beschikking van worstelscholen en worstelaars. Als
arbiter heeft hij een
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aantal bokswedstrijden geleid en overigens hebben alle in ons land georganiseerde
‘free fight’ internationals onder zijn leiding gestaan. Te denken is in deze aan
wedstrijden met Darrasingh 2x, Bill Robinson, Randhawa, Rode Agua, Black Panther,
Shan en verscheidene anderen. Ook mocht hij alle ‘vrije stijl’ worstelwedstrijden,
zoals die van Anton Geesink, de Bholoe Bros, Ab Rosbag, Terpstra e.a. onder zijn
arbitragebekwaam- en bevoegdheid stellen.

Onderscheidingen en oorkonden
Erkenning en erkentelijkheid voor de door Abdoelrahman veelal spontaan en
blijmoedig aan derden bewezen diensten zijn niet uitgebleven, maar door middel van
oprechte oorkonden gemanifesteerd en een enkele keer zelfs met een onderscheiding
tot uitdrukking gebracht.
12 oktober 1975: Oorkonde voor geleverde bijdrage tot de ontwikkeling van de
jongerenorganisatie JOKOMAKKA.
26 oktober 1975: Oorkonde van de Pontbuiten Voetbal Bond voor verleende
medewerking aan het eerste competitiejaar.
1977: Oorkonde ter herinnering aan het eerste voetbalcongres in de Republiek
Suriname gedurende 18 TH 22 maart 1977.
22 april 1978: Oorkonde van de Surinaamse Zwembond wegens grote verdiensten
in het belang van het zwemmen in het algemeen en de Surinaamse Zwembond in het
bijzonder.
1979: Onderscheiding met een gouden speld t.g.v. 13 jaar I.G.S. als pionier, door
de Regering van Suriname en Guyana.
1982: Oorkonde van de Surinaamse Budo organisatie voor deelname aan de Dag
der Kampioenen in de Ismay van Wilgen Sporthal d.d. 17 jan. 1982.
1985: Oorkonde door het Nationaal Comité Viering 5 jaar Revolutie voor de inzet,
prestatie en toewijding.
1985: Oorkonde van het Nationaal Comité Viering 10 jaar Staatkundige
Onafhankelijkheid Republiek Suriname voor de ‘bijzondere toewijding en motivatie’
(25 november).
1991: Oorkonde van de Federatie van Majorettes voor geleverde bijdrage tot het
succesvol verloop van de op 30 juni 1991 gehouden manifestatie (concours).
25 juli 1997: Oorkonde door de Worstelfederatie als
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blijk van waardering.

Tenslotte
Het is verwachtbaar dat iedereen die deze levensschets - er is zoveel meer in
superlatieven te vermelden - van Sam Abdoelrahman leest en overdenkt, ook al zou
de betreffende persoon hem onbekend zijn, kennelijk tenminste geporteerd zal raken
van zoveel wilskracht, daadkracht, doorzetting bij eenvoud en liefde voor de jeugd,
dit alles in één man verenigd.
Na een ambtelijke dienstperiode van 23 jaar (bij Onderwijs) werd hij in 1988
aangesteld als directeur van de Nationale Indoor Sporthal (N.I.S.), later vernoemd
tot Anthony Nesty Sporthal (ANS) waar hij tot juni 1996 naar beste weten en kunnen
diende.
Totnogtoe - op relatief hoge leeftijd - blijkt Abdoelrahman niet ertoe te kunnen
besluiten nietsdoende van een ‘rustige oude dag’ te gaan genieten.
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Record nog steeds op zijn naam: Desiré Delano Bouterse
(ex-Regeringsleider en ex-Bevelhebber van het Nationaal Leger)

Behalve dat hij de contemporaine Surinaamse geschiedenis is ingegaan met voor één
man zoveel verworvenheden: Leider van de 1980-Revolutie, voorzitter van de
gezaghebbende Nationale Democratische Partij, de eerste en vooralsnog enige
Adviseur van Staat en voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité, blijkt de
geëngageerde Desiré Delano Bouterse vooral in zijn jonge jaren ook op sportgebied
zich niet onbetuigd te hebben gelaten.
Te Domburg geboren op 13 oktober 1945 heeft ‘Baas’, zoals hij door zijn
partijgenoten makkelijk wordt aangeduid, het eerste deel van zijn jeugd doorgebracht
in het toen zeer vermaarde jongensinternaat ‘Bonifaas’ van de fraters van Tilburg,
waar sport en studie wezenlijke bestanddelen uitmaakten van het vormingsproces.
De jonge Desi liet reeds daar op verscheidene gebieden van zich spreken en toonde
zijn vooralsnog latente leiderscapaciteiten.
Als volwassene werd hij vaker in één adem genoemd met allroundsporters als
Ludwig de Sanders, André Kamperveen, Frank Moll, Jacques Promes e.a.

Allrounder
De flink uit de kluiten gewassen districtsjongen scheen zichzelf de opdracht gegeven
te hebben, waar enigszins mogelijk, niet onder te doen voor zijn stadskameraden en
verwerkte gezapig de liefde voor de sport, die hem werd ingegeven.
Na de mulo-school te hebben doorlopen, ging hij voor korte tijd werken, maar op
advies en instigatie van de Fraters van Tilburg ging hij weer naar school. Nu de
middelbare Handelsschool en. de sportbeoefening zou hem altijd blijven kriebelen,
fascineren en bezielen. Goed nagegaan is er moeilijk een bij ons toen populaire tak
van sport aan te wijzen, waar deze Desi Bouterse zich niet aan heeft gewaagd en
alles in het werk heeft gezet om zijn mede- en tegenstanders de loef af te steken:
voetbal, atletiek (hardlopen en zwemmen), boksen, troefcall, schaken.

Boksen
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Boksen of beter gezegd toen ‘sportief op elkaar rammen’ begon hij op het erf van
de tante van een vriend,
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Gerard Alberga’ aan de Ma Retraiteweg. Deze sloeg hem in een zogenaamde oefening
prompt knock-out, iets dat hij zich tot nu toe goed herinnert. Later stelde hij zich
onder training van bokser Riedewald, waar hij vriend Alberga weer tegenkwam en
van beiden mocht hij zich de elementaire beginselen van de bokssport eigen maken.
Voorwaar een voortreffelijke leerschool, want later, in Nederland op de sportschool
liep hij als bokster in de top.

Basketbal
Basketbal speelde hij al in zijn Bonifaasperiode en wel voor de vereniging Trainers,
later ook voor Blue Birds (1963). Zijn vereniging wist de toen onoverwinnelijk
geachte verenigingen als De Arend, Indepediente en C.L.D te verslaan en het
kampioenschap te behalen.

Schaken
Met schaken, dat lang niet zo populair was als nu en in het algemeen bij voorkeur
beoefend werd door maatschappelijk beter gesitueerden (bijv. een Mr. Barend c.s.)
bereikte hij op 15-jarige leeftijd het hoogste niveau voor die tijd, met name
kwalificatie voor de hoogste klasse, terwijl hij op de mulo-school de ongeslagen
kampioen was. (De wedstrijden werden in een der lokalen boven in de Hendrikschool
gespeeld). Het internaat begroette hem steeds in de eerste 3.

In 't buitenland
In 1968 vertrok Desi naar Nederland om er te studeren. Daar kwam hij ter vervulling
van de dienstplicht terecht in het leger.
Ook in het buitenland (Nederland en Duitsland) heeft hij als sportman furore
gemaakt. Rijper geworden had hij geleerd zich in te stellen op nieuwe dingen: nieuwe
ideeën die baan breken, nieuwe menselijke relaties, nieuwe technische mogelijkheden
en nieuwe levensomstandigheden, die alle een dwingend beroep doen op des mensen
adaptatievermogen. Bouterse vond er zijn weg. In Nederland heeft hij 52 jaar in het
nationaal militair team (Basketbal) een vaste plaats gehad en hij heeft daar ook
gespeeld in de eredivisie.
Hij liep er geregeld de 1500-, de 3000-, de 5000- en de 10.000m. en nam ook deel
aan de halve marathon. In 1974 werd hij geselecteerd om in het Nederlands team de
10 km te lopen in Zwitserland. Dit vond echter geen voortgang, wijl hij het druk had
met de voorbereidingen tot terugkeer naar zijn geliefd Switi
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Sranan. Wel liep hij nog in Duitsland als enige militair in het team de 5 km onder
de 14 minuten. In Duitsland (bij de NAVO) was hij ingedeeld bij de militaire
sportafdeling, van waaruit hij vele malen op de nominatie voorkwam voor deelname
aan verschillende sportevenementen.

Terug thuis
In 1975 (het jaar van onze Onafhankelijkheid) verliet de 30-jarige, onverminderd
ambitieuze Desiré Delano Bouterse, samen met anderen, Duitsland op weg naar huis,
nadat daar de Surinaamse majoor Hein Leeuwin verschenen was om er voor het
Surinaamse leger in de nieuwe republiek Surinaams militair kader aan te werven.
De politieke wederwaardigheden des heren Bouterse, die nauw verbonden zijn
aan de loop van onze geschiedenis worden ter beschrijving en vastlegging
voorzichtigheidshalve aan bekwame historici overgelaten, maar hier mogen wij
stellen, dat wij hem als sportmakker sinds zijn terugkeer hebben begroet en beleefd
bij verschillende sportevenementen, vooral als hardloper. Zelf zegt hij met dit
hardlopen eigenlijk te laat te zijn begonnen. Aanvankelijk ging het erom t.b.v. onder
meer het basketballen (in Nederland) zijn conditie te verbeteren, conditietraining
dus. Gaandeweg kreeg hij meer en meer de smaak te pakken en ontdekte hij bij
zichzelf nieuwe mogelijkheden. Zo kwam hij terecht in atletiekverenigingen, waar
hij successievelijk zijn prestaties leerde verbeteren en wegwedstrijden liep.
Desi heeft o.a. deelgenomen aan de 15 km. (1977) en .... middelerwijl
wacht hij nog steeds op de man die zijn record ‘15 km. in 47.16’ verbetert.

Als SOC-voorzitter
De verkiezing van Desi Bouterse tot voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité
is volgens analisten een gevolg van zijn buiten twijfels verheven liefde voor sport,
zijn progressieve visie aangaande de sportontwikkeling te onzent, zijn groot
organisatievermogen, zijn durf en zijn sociabele attitude. Tevens getuigt de keuze
der sportbonden van de drang naar een sterke arm, die planmatig en krachtdadig kan
leiden tot daadwerkelijke ontwikkeling van onze sport.
De SOC-voorzitter heeft zich bereids ernstig
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voorgenomen zoals hij het zegt en hij is gewend de daad bij het woord te voegen B
om aanvangende januari 1999:
- Gemotiveerdheid bij alle bij het SOC betrokkenen tot stand brengen, in stand
te houden dan wel te vergroten;
- Vooral de lidbonden zich bekendheid doen verwerven aangaande de vele
mogelijkheden die het SOC te bieden heeft;
- Informatie te verschaffen over hoeveel er te halen en te doen is voor jonge
sporters, voor vrouwen in de sport, voor nieuwe takken van sport, zoals b.v.
slagbal;
- De betrokkenheid van de bonden aanzienlijk te vergroten bij de
beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Het Comité is dus ernstig van plan het maximale uit het door het IOC (Olympic
Solidarity) gebodene te halen aan buitenlandse trainingen, projecten, scholarships
en noem maar op. Tegelijk zal een gedegen, gerichte voorlichting ter hand worden
genomen. Kortom: het SOC zal een hele ‘transformatie’ ondergaan, hetgeen een
noodzaak is, omdat er heel veel sporttalent onder ons volk (onze jongeren) leeft, dat
niet tot ontplooiing kan worden gebracht c.q. wordt gebracht. De organisatiegraad
en het management bij de bonden zal worden aangepakt op deskundige wijze. Als
een prealabele maatregel heeft het bestuur zich verzekerd van de begeleidende
medewerking van de vorige voorzitter, de heer Baltus Oostburg, die over een 30-jarige
ervaring beschikt die niet onbenut mag blijven. Ook is een full-time directeur
aangetrokken in de persoon van Orlando Renfurm (ex-directeur Sportzaken Minow)
met een eigen kabinet.
Tevens zal voor behoorlijke faciliteiten t.b.v. de verschillende takken van sport
worden gezorgd; faciliteiten die voldoen aan de eisen van de tijd, omdat slechts door
deze up-to-date voorzieningen en deskundige begeleiding ooit van topprestatie sprake
kan zijn.
De SOC-voorzitter zegt qualitate qua te willen meemaken, dat de Surinaamse vlag
vaak in de grote sportwereld trots wappert, ten blijke dat ons land internationaal de
eerste sportplaats bereikt heeft.
Nu Desiré Delano Bouterse de leiding heeft van het SOC, leeft bij heel velen de
verwachting, dat deze sportman-bij-uitstek alles, maar dan ook alles wat in
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zijn vermogen ligt (en dat is heus niet weinig!) zal aanwenden tot ontwikkeling van
onze sport naar wereldniveau.
Deo volente!!!
Het op 26 februari 1998 gekozen SOC bestaat verder uit:
- Selwyn Ballijn

Secretaris-Generaal

- Oscar Brandon

Commissaris

- Gerard van Dijk

Penningmeester

- Verdi Getrouw

Ondervoorzitter

- Lamure Latour

Commissaris

- Humbert Pinas

Commissaris/Publiciteitsman

- R. Rakijo

Secretaris

- A. Somedjo

Commissaris

Apropos! Tot slot: Eén van Bouterse's grote hobbies is het veteranenvoetbal en in
weerwil van zijn voortdurende geoccupeerdheid weet hij toch nog de tijd te maken
voor een partijtje in het Willibrod Axwijk sportcentrum (vroeger SOSIS). Desi heeft
zich ook jarenlang verdienstelijk gemaakt in het populair veteranenelftal ‘Dynamo
Moskou’ van de voetbalmakelaar Zebeda, alias ‘Zeb’, alias Altavini (naar een topper
in Brazilië, gelijke van Pele), somwijlen ook Idi Amin genoemd. In dit team kwamen
o.m. voor André Kamperveen, Rudolf Mokkum (Dodo), William Zorgvol, Stanley
Derby, Arnold Miller (Zebeda), ‘Oom’ Desi Samsom, August Plein en Orlando
Triebel.

Desi Bouterse (hurkend 3e van links)
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Wati Deets
Sportmanager van achtenswaardig formaat

‘Sportbeoefening, hetzij als actieve speler, recreant of sportmanager is een
levenshouding. Zij vereist niet slechts volharding en zelfdiscipline, maar bovenal
fairplay en respect voor de medesport-man/vrouw en voor het publiek. Daarbij zijn
eerlijkheid en oprechtheid inherent aan fairplay. De aard van het spel brengt met zich
mee, dat wij niet altijd tot winnaars gekroond zullen worden, maar onze grootheid
zal pas tot uiting komen op momenten, waarop wij fier onze nederlagen gelaten
kunnen verwerken en onszelf nieuwe moed kunnen inspreken. Het positief denken
moet altijd bij ons prevaleren boven het sombere van de naargeestigheid.........’
Ziehier het leitmotif van Wati Deets, dat zijn sport(be)leven beheerst; de
grondgedachte, waar hij zich standvastig aan gehouden heeft en die hij getracht heeft
bij zijn pupillen tot Ahun eigen vlees en bloed’ te maken; de filosofie aan welke hij
in de hoedanigheid van sportmanager op bijna fanatieke wijze metterdaad gestalte
heeft gegeven, koppig somwijlen en met stoïcijnse gelijkmoedigheid.
‘Eigenwijs is hij’, zeggen sommigen, maar dat zal wel komen door zijn
onwankelbaar geloof in de onwrikbare waarheid van de door hem geheiligde
doelstellingen. Jaloezie kan soms vreten aan des mensenhart en sommigen die hiervan
het slachtoffer worden, zijn vaker geneigd tot kwaadsprekerij, maar niemand vermag
het simpele feit te verhelen, dat deze sportmanager een imposante sportcarrière achter
de rug heeft die verre uitsteekt en schittert boven die van menig ander sportleider,
bestuurder, trainer en/of scout; een sportcarrière waarmede velen uit deze en komende
generaties zich zullen willen vereenzelvigen en die maakt, dat de man die zulks
regardeert naar recht als identificatiefiguur naar voren geschoven behoort te worden.

Jeugd, studie enzovoort
Walter Samuel Frederik Deets aanschouwde het levenslicht te Paramaribo op de 20e
van de maand oktober in het jaar 1936. Hij groeide op en bracht zijn jeugd door in
de omgeving van ‘Tingi Uku’ (buurt Hogestraat, Timmermanstraat, Ladesmastraat),
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waarin ‘Poptjidyari’ (Samsonstraat, verbindingsstraat tussen de
Zwartenhovenbrugstraat en de Ladesmastraat) het speelgebied en de trefplaats bij
voorkeur was voor de jeugd van die omgeving.
Met vrienden als Kenneth Slijngaard, Benny Comvalius, Harold Ronde, Waldemar
en Arnie Breeveld, Paulie Lieuw Kie Son en Humbert Boerleider (van de DC
Herrenberg-padvindersgroep) beleefde hij een jeugd waarop menig jongen-van-nu
jaloers zou zijn: spannend, vol plezier, solidariteit met vrienden, buurt- en
schoolgenoten, mogelijkheden tot zelfontplooiing naar eigen aanleg. Van 1956-1958
was hij loodsleerling bij Haven en Loodswezen, waar een onomstotelijke discipline
een preponderante vereiste was; van 1958-1960 Meteorologisch observer bij de
Meteodienst te Zanderij, waar uiterste accuratesse hoog in het vaandel werd gehouden.
In 1960 vertrok hij voor verdere studie naar Nederland.
In de periode 1960-1973 was hij in Nederland werkzaam bij de Dienst Grondbedrijf
der Publieke Werken, Gemeente Amsterdam. In die tijd werd hij ook opgeleid tot
bedrijfseconoom (M.O. Economie) aan het Instituut voor Sociale Wetenschappen in
Den Haag en voltooide hij de journalistieke opleiding aan het Instituut voor
Perswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. In het dagelijks leven - Wati
blijkt voor sommigen een excentrieke figuur te zijn, wellicht omdat hij nooit zonder
meer, zoals zovele anderen, zal huilen met de wolven in het bos - kennen velen hem
slechts van horen zeggen en van naam als Directeur van de Stichting Blindenzorg
Suriname (1 februari 1974 B 31 december 1996), als lid van de Bemiddelingsraad
voor geheel Suriname, eveneens vanaf 1974 en sinds 1 januari 1997 PR officer van
de Universiteit van Suriname.

Carrière als sportmanager
Wati Deets heeft al heel vroeg gekozen voor de atletieksport, eerst om deze zelf
actief te beoefenen en later daarin organisatie en ontwikkeling te (helpen) brengen.
In de eerste helft van de 50-er jaren was hij een onbetwiste uitblinker: bij de
Muloscholenkampioenschappen (team Graaf von Zinzendorfschool) behaalde hij
het semi-kampioenschap op de 100 meter en werd hij kampioen verspringen en op
de 4 × 100 meter. In 1953 en 1954
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werd hij uitgeroepen tot ‘Atleet van het jaar’ van de DC Herrenberggroep (Groep
III).
Als sportmanager trok zijn leiderschap de aandacht van de Surinaamse
sportgemeenschap. Hij was:
1974-1976

Voorzitter sportvereniging NJANGO;

1975-1977

Voorzitter Sport en Vormingscentrum
Blauwgrond;

1980-1989

Secretaris-Generaal Surinaamse Atletiek
Bond.

1989-heden

Voorzitter Surinaamse Atletiek Bond.

Vanaf 1982 heeft hij zo goed als elk jaar in de hoedanigheid van Chef de Mission
of Chef d=Equipe atletiekselecties begeleid naar internationale evenementen in
Havanna, Caracas, Los Angelos, Bridgetown, Nassau, Rome, Seoel, Mexico-City,
Tokio, Barcelona, Mar del Plata, Göteborg, Atlanta en Athene. Vanaf 1984 heeft hij
bovendien de nationale atletiek federatie S.A.B op alle daarna volgende (zeven)
tweejaarlijkse IAAF Wereld Congressen vertegenwoordigd. Ook heeft hij het
Surinaams Olympisch Comité speciale afgezant, vertegenwoordigd op verschillende
missies c.q. congressen, w.o. Guatemala City (1993) en Medellin (ODESUR 1997).
Onder zijn bezielende leiding zag SURATHLETICS, het orgaan van de Surinaamse
Atletiek Bond, in 1983 het levenslicht. Tot 1990 heeft atletiekminnend Suriname
van zijn pennenvrucht in dat tijdschrift kunnen genieten. Als mens heeft Wati Deets
kritiek op zijn beleid nimmer geschuwd, noch heeft hij controle op zijn handelen als
een daad van vijandschap ervaren. Met deze karaktereigenschappen heeft hij dan
ook de handschoen, die een dissidentengroep van vier binnen de SAB hem
toegeworpen had, opgeraapt en de bond met onverflauwde ijver verder geleid. Op
13 augustus 1998 oordeelde de rechter in kortgeding, dat het op de algemene
leden-vergadering van 7 maart 1998 gekozen bestuur Wati Deets conform de Statuten
het wettig bestuur van de SAB is en derhalve de onstatutaire vergadering van de
dissidenten dd. 28 februari 1998 en de daarin genomen besluiten nietig zijn verklaard.
Men hoeft het uiteraard niet altijd eens te zijn (geweest) met de stringente wijze
waarop Wati Deets zo lang en onafgebroken, in weerwil van
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tegenslagen en belemmeringen (die hem juist schenen te sterken) aan het
atletiek-gebeuren in ons land met vaste hand en onverflauwde toewijding leiding
heeft gegeven. Maar niemand durft en kan de door hem bereikte resultaten en zijn
overige prestaties op dit stuk loochenen of logenstraffen, dat hij voor deze tak van
sport het hart op de juiste plaats heeft.
Overigens leggen de ontwikkelingen binnen de Surinaamse Atletiek Bond in de
periode van zijn management onweerlegbaar getuigenis af van zijn succesrijke
inspanningen. Behalve dat hij voor de S.A.B. de Good standing status bij de
Internationale Atletiek Organisatie, de IAAF, verwierf en met de IOC Centennial
Trophee (1994), alsook de IAAF Veteran Pin (1997) werd vereerd, zijn nog vele
andere positieve verrichtingen op te sommen, die zowel organisatorisch als anderszins
de atletieksport te onzent hebben doen opleven en die niet nagelaten hebben ver
buiten Suriname op mondiaal niveau vruchten af te werpen.
Wie de tijd niet bespaart om hiervan kennis te nemen, zal evenals wij met trots,
ontzag en waardering kunnen vaststellen:
‘Wati Deets: een erudiet sportmanager!’
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Transvaals Godfather:
Paul Jozef Favery

Een rasechte Surinamer; hartstochtelijke sportliefhebber; eenvoudig en gemakkelijk
in de omgang. In het dagelijks verkeer een niet direct opvallende figuur, afkerig als
hij is van hoogdravend optreden. En niemand zou op het idee komen om achter deze
persoonlijkheid, met zijn evenwichtige kijk op zaken, een bekwame bestuurder te
zoeken, een krachtig manager, die buitendien in zijn jongelingsjaren ook niet gespeend
was van huzarenstukjes.

Product uit de Anniestraat
Paul Jozef Favery, ten tijde van het vastleggen van dit deel uit zijn interessante
levensloop al ruim 16 jaren directeur van het Sint Vincentiusziekenhuis, werd geboren
op 11 januari 1932. Voor in de korte, nauwelijks 400m lange en ogenschijnlijk stille,
maar vooral vroeger, zeer dynamische Anniestraat. De straat die toen zoveel notabelen
huisvestte. Zoals de familie Ramdath Missier die aan de staat een president en
apothekers afleverde. Verder Wilfred Maynard die het tot Minister van Justitie en
Politie bracht. De familie Terborg met aan het hoofd een imponerende inspecteur
van politie en later ook nog meer topagenten een Jules Terborg als hoofdinspecteur
(ooit topper bij de Politie Voetbal Vereniging), dominees en onderwijzers. Daar
waren Leo en Aloysius Rack als sporters in onze hoogste top. Verder de opvallend
dikbuikige heer Rosheuvel, deurwaarder bij het Hof van Justitie, de familie Gonesh
met een van de eerste garages en autoherstelwerkplaatsen, van wie zowel de
vrouwelijke als de mannelijke leden zijn uitgegroeid tot leveranciers van wezenlijke
bijdragen op sportgebied. Zo was er Harold Gonesh, die de S.V.B. jaren als voorzitter
van de S.V.S.O., de Surinaamse scheidsrechtersorganisatie, heeft bijgestaan. De
familie Relyveld die voor ingenieurs heeft gezorgd. Harold Riedewald, later meester
in de rechten, een knap en gevat jurist op wiens vloer vaker constructieve discussies
werden gehouden, waarna muziek werd gemaakt met o.a. Paul Favery als elektrisch
gitarist. En dit onder het genot van een dikke borrel, vaak tot in de kleine uurtjes
waarbij er ook nog werd gedanst. Daar was ook nog dr. Ponse, samen met Paul afge-
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Harold(Riedewald) en Paul (Favery) twee hartsvrienden van de Anniestraat.

studeerd op de geneeskundige school, een uitstekend biljarter en later zeer populair
op de Nederlandse Antillen. Ook de Frankels, de Moenne's, de Stewards en niet te
vergeten de vreemde eend, om het geheel te vervolmaken: Ruudje Robles, de zich
overal met veel vertoon profilerende sabiman... Allemaal producten uit de Anniestraat.
Deze zandweg was toen een getrouwe weerspiegeling van onze samenleving, waar
Paul opgroeide met zijn vrienden uit de straat: wel arm, maar stralend, vol geestdrift,
Vrij en onbekommerd afstevenend op de uitdagingen des levens, waarbij vooral
pleziertjes niet uit de weg werden gegaan. In die dagen was er bij hem nog geen
sprake van de ijverige leerling, want alles wat de klok sloeg was sport en spel met
bijbehorend kattekwaad.
Na school was de pupil door zijn bezorgde moeder vaak nergens te bespeuren en
het kostte haar vaak moeite hem ergens vanuit een geïmproviseerde sportlocatie naar
huis te dirigeren om zijn schoolwerk af te maken. Het jeugdige en van vitaliteit
bruisende Anniestraatgezelschap werd nog vergroot door jongens uit de naaste
omgevingen Oude Charlesburgweg en Gravenstraat, tot welke groep behoorden
Boepi U A Sai, de gebroeders Leysner, Zwakke, Desi Samson e.a. die later tot ware
sporttoppers zouden uitgroeien.

Intellectueel en sportman
Na de Zunderschool voor basisonderwijs mocht Paul op de Hendrik mulo. Toen
moest wel studie-ernst aan de dag gelegd worden, waardoor de sport op de achtergrond
raakte. Maar Paul bleek toen in staat om een ideaal evenwicht tussen studie en sport
tot stand te brengen en te handhaven. Ook later heeft hij deze stabiele toestand in
een voortreffeljke combinatie van werk- en sportbezigheden weten te behouden.
Na het mulo kwam de intelligente Paul door het vergelijkend examen en kon hij
worden ingeschreven op de geneeskundige school waar hij de bul als geneesheer
vlot haalde. Al die tijd had moeder Favery de buikriem strak moeten aanhalen, maar
dat deed ze blijmoedig en vol liefde. Direct hierna trad de jonge geneesheer in dienst
van het Rooms Katholieke Sint Vincentiusziekenhuis, waar hij in eerste instantie
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specialisatie naar het
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Nederlandse Groningen en keerde in 1968 naar zijn geboorteland terug als
vrouwenarts om in hetzelfde ziekenhuis, zijn oude vertrouwde omgeving, zijn krachten
als geneeskundige te geven. Onder de alleszins deskundige leiding van en in nauwe
samenwerking met de toen vermaarde directeur-chirurg Leo Tjon A Jong die aan de
vervolmaking van zijn vorming substantieel heeft bijgedragen. In 1982 werd Paul
Favery aangesteld als directeur van het Sint Vincentiusziekenhuis. Hij heeft er tot
heden ook nog zijn polikliniek, weliswaar als vrouwenarts, maar vele sporters hebben
in de loop der jaren er hun weg naartoe gevonden om bij ‘Doc’ kosteloos de gekneusde
botten of spieren te doen behandelen en vrijwel even vaak vonden zij zijn deur open
voor behandeling van hun zieke familieleden.
Tijdens zijn studieverblijf in Nederland heeft Paul verschillende takken van sport
beoefend, zoals basketbal, honkbal en verschillende atletiekonderdelen. Zijn grote
hobby, voetbal, was er evenwel nauwelijks bij omdat hij de barre kou schuwde. Hij
is daar ook nog enkele jaren voorzitter/aanvoerder geweest van teams (Antillianen
en Surinamers) in welke hoedanigheid hij zijn managersbekwaamheid opvoerde.

Clubpresident Transvaal
Zijn absolute voorkeur gaat uit naar voetbal en basketbal. Begonnen met goed
georganiseerd voetbal bij Jong Transvaal, mag gezegd worden dat hij vanaf zijn
jeugd Transvaler is en dit zonder onderbreking tot op de dag van vandaag. De laatste
jaren als clubpresident, een ware peetoom en affectieve godfather. Jaren achtereen
is hij de onbetwiste voorzitter geweest, die met petekind Transvaal tweemaal het
CONCACAF- en viermaal achtereen het nationaal kampioenschap beleefde. Ja, de
weg liep van aanvankelijk sukkelen naar grootse prestaties. Oh, er is zoveel waar hij
met genoegen aan kan terugdenken. Bij voorbeeld aan de bestuursperiode met o.a.
Ma Ajong en Frank Goede, toen knellende problematiek de vereniging dreigde dood
te drukken. Toen werden met grote durf spectaculaire ontmoetingen georganiseerd,
met o.a. het Braziliaanse Recife. Een buiten verwachting groot publiek vulde het
stadion en Transvaal doorbrak de financiële impasse. Tja, als bestuurder moet je
constant alert zijn, hard en zelfver-
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loochenend werken en dit kan allemaal alleen als je oprechte en zuivere liefde hebt
voor de zaak.
‘Je hebt prachtige herinneringen,’ overpeinst de nu grijze Paul. ‘Zoals de
huzarenstukjes die de bewondering opriepen voor een team met een Puck Eliazer,
een Greene, Lagadeau, Breinburg, Bundel, Baron en Schal. Spelers die bekoorden
door oogstrelend voetbal.’

Clubpresident CLD
Sprekend over basketbal, is CLD (Caribbean Little Devils) zijn oogappel en ook daar
is hij- reeds jarenlang de man die kundig en tactvol de voorzittershamer hanteert.
Zelf is hij ooit een hartstochtelijke topper geweest, toen de vereniging tijdenlang
ongeslagen landskampioen bleef, maar,...: ‘Dat lijkt vanaf 1987 definitief van de
baan. Je gaat echter met hetzelfde elan en geestdrift door omdat je veel van de sport
houdt.’ Velen zullen zich de glorievolle dagen van de club heugen met spelers als
Wim Petrici, Rudi van Eyck, Victor Sibilo, Breeveld en de gebroeders Heerlijke
tijden, ja, dierbare herinneringen. Ze zijn talrijk. Vooral die van zijn studententijd in
Suriname toen hij in vele takken van sport meedeed met teamgenoten zoals Frank
Zegelaar, Henk Chin A Sen, Otmar Ponse en Eugene Brahim. Zijn liefde voor
basketbal is zo groot dat hij sinds jaren thuis een eigen veldje heeft waar vrienden
en sterren van weleer vele avonden per week de verwende spieren in vorm houden.
De daar ontsproten veteranenclub Favery Boys geniet nationaal en internationaal
goede bekendheid.

Boksen
Gedurende enige jaren bezat Paul Favery zelfs een boksclub, overgenomen van André
Kamperveen, op het complex van de Oranjeschool aan de Soldatenstraat. Zelf bokste
hij graag een partijtje en de club telde onder de leden kampioenen als Joe Ralph en
Eugene Grant.

Toen en nu
De voorzitter van voetbalkampioen Transvaal en basketbalclub CLD blikt tevreden
terug op zijn verleden als sporter en bestuurder. Vergelijkingen tussen toen en nu?
Die maakt hij niet graag. Wel vindt hij dat de clubliefde van toen heeft plaatsgemaakt
voor de drang naar beroepssport. De commercie krijgt de overhand.
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En dat maakt het steeds moeilijker voor amateurclubs om overeind te blijven. Was
clubliefde vroeger de grote aantrekkingskracht, nu beslissen de centjes over aansluiting
bij een club. Nu spelen meer dan ooit zaken als huisvesting, passende baantjes,
transportmiddelen en geld. En toch lijken naast de goede atletische hoedanigheden
van toen de technische en tactische vaardigheden nu minder. Misschien hoort het nu
zo, maar toen heerste bij verlies dagenlang algehele verslagenheid, nu maakt men
plezier alsof er niets aan de hand is. Of is dit nu de manier om smart te verwerken?
‘De liefde voor de sport wordt er echter niet minder om. Wat vooral moet gebeuren
is dat de begeleiding professioneel moet zijn en veel serieuzer, intensiever moet
worden aangepakt. Van de ene op de andere dag kom je niet aan professionals. Het
is een ietwat lange weg en deze zaak vereist studie en een degelijke voorbereiding,
maar is tegelijkertijd onafwendbaar.. Rustig mag worden gesteld dat er nu reeds van
louter amateurisme geen sprake meer is.
Ondanks alles gaat Paul Jozef Favery door. En met veel vreugde. De basis is er.
Er zijn herinneringen genoeg. Dat is hem aan zien als hij vertelt over al de vreugde
bij de vele successen die zijn sportverleden markeren. Dat was een goed en
geestverrijkend sporttijdperk, waarbinnen hij als actief voetballer, bokser basketballer
en bestuurder opgang maakte. De nog steeds strijdvaardige oldtimer zegt onaantastbaar
vertrouwen te hebben in onze opkomende jeugd en zal daarom blijven pleiten voor
gepaste en tijdige verjonging in de sport. Paul Jozef Favery is gehuwd met Winnifred
Siem Fat. Hij is vader van drie kinderen.

P. Favery tijdens het afscheid van W. Schal
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‘Pa Lefi’
Leeflang Purcy Reinier Daisy

Geboren op 13 januari 1925 te Paramaribo
Gehuwd op 30 augustus 1945 met Louise Francoise Jacoba Mehciz
Aantal kinderen 6
Overleden op 4 juni 1992 te Purmerend Nederland
Purcy Leeflang (Pa Lefi)
Purcy Leeflang was 24 jaar oud toen hij samen met een groep vrienden uit dezelfde
buurt (Beekhuizen) sportactiviteiten begon te ontplooien. Deze sportmakkers van
het eerste uur waren de heren Lieuw A Len, Liem Kon Tja, Leerdam en Deul.
Leeflang, Lieuw A Len, Liem Kon Tja en Leerdam werden heel lang de '4 L's
genoemd.
Door de kontakten welke Lieuw A Len bij de turnvereniging Thesos had, begon
de groep met gewichtheffen. Gaandeweg werd de groep groter en kwam Purcy
Leeflang, ‘P’ voor vrienden en familie, op de gedachte om de activiteiten uit te
breiden; korfbal, toentertijd een van de meest beoefende sporten, werd door hem op
Beekhuizen geïntroduceerd.
Op een stuk terrein achter de Soemaroebastraat, kwam toen de korfbalsport te
Beekhuizen tot ontwikkeling. Als er geoefend moest worden werd er met korfen en
ballen gesjouwd van zijn huis aan het begin van de Soemaroebastraat naar het veld
en terug. Daar zijn echtgenote ook meespeelde ging steeds het hele gezin mee....
Er was zoveel belangstelling voor deze sport dat er op gegeven moment twee
groepen ontstonden die de ‘Red en White socks’ werden genoemd. Later kwam de
overkoepelende naam ‘Amicitia’. Deze zeer toepasselijke naam werd door de heer
George Deul bedacht. Amicitia betekent immers vriendschap.
Omdat er steeds meer jongelui bij het sportveld te zien waren en ‘P’ het jammer
vond dat ze in feit niets te doen hadden dan alleen maar rond te hangen, begon hij
ze te organiseren. Voetbal werd dus de volgende sport op het lijstje van Purcy
Leeflang. Begonnen werd met jongeren voetbalproject. Hoewel Purcy eigenlijk altijd
de motor achter de activiteiten was wist hij steeds zoveel mogelijk anderen erbij te
betrekken. Toen de Soemaroebastraat werd doorgetrokken tot de
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straat die het nu is en het ‘Zelfbouw projec’ van start ging moest het sportterrein
verdwijnen om plaats te maken voor woningen. Hij wist het voor elkaar te krijgen
dat er een ander terrein werd bestemd voor de sport. Dat terrein was in feite een stuk
bos aan het eind van de doorgetrokken Soemaroebastraat.
Purcy maakte gebruik van de mogelijkheden die zijn werk B OW & V B bood om
het terrein te ontbossen en te egaliseren. Toen dat rond was konden de sporters weer
gewoon verder. Vermeld dient te worden dat het enthousiasme van Leeflang zo
aanstekelijk werkte, dat een ieder of men wilde of niet, meegesleept werd en meedeed
om ‘hun’ veld zo snel mogelijk in goede staat te brengen. De volgende sport die
geïntroduceerd werd door Purcy was de badmintonsport.
Op het achtererf van de familie Hoost werd begonnen met deze nu zo bekende
sport, die Suriname dankzij de prestaties van o.m. Romeo Karsters en Oscar Brandon,
internationale faam heeft gebracht.
Hij zou geen Purcy Leeflang hebben geheten als hij geen lokaal had gevonden om
te kunnen trainen en deze sport binnen de vereniging verder te ontwikkelen. Purcy
kreeg het voor elkaar om in een van de loodsen op het terrein Beekhuizen van OW
& V waar hij werkzaam was te kunnen oefenen met zijn mensen. Omdat er overdag
nog gewerkt werd in deze loods moest de groep na elke oefening alle materiaal
opruimen en meenemen. De oefendagen waren maandag-, woensdagavond en
zondagmorgen.
In de periode waarin Purcy actief was bij Amecitia is ook drie keer meegedaan
aan de jaarlijkse 25 km wandelmars die toen in ons land werd gelopen. Hij zorgde
ook zelf voor het bedrukken van T-shirts voor de vereniging! In 1963 verhuisde
Purcy met zijn gezin naar Uitvlugt. De leiding van Amicitia werd door hem
overgedragen aan de heer De Rooy.
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In het eerste jaar ging de familie nog naar Beekhuizen om te sporten maar omdat
er behalve voetbal door een kleine groep niet veel te doen was op Uitvlugt verlegde
Purcy Leeflang zijn werkterrein naar zijn woonomgeving en die heeft het geweten!
Zoals hij toen zei, kon hij het niet aanzien dat er niets voor de jongeren werd
gedaan.
Een van zijn gevleugelde uitspraken was: ‘Ledigheid is des duivels oorkussen en
als je de jongeren niet
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bezighoudt dan krijgen ze teveel de gelegenheid om verkeerd bezig te zijn (rotzooi
uit te halen!)’ Purcy Leeflang was een man die overal een ongezouten en uitgesproken
mening over had. Met medewerking van wijlen de heer Johan Adolf (JOPIE) Pengel,
de toenmalige Minister President, kreeg hij via de Afdeling Domeinen een terrein.
Ook hier kreeg hij het gedaan om via zijn werk het terrein te ontginnen. SVU - Sport
Vereniging Uitvlugt - was geboren (1964)! Deze sportvereniging zou later uitgroeien
tot de grootste en naar veler mening de best georganiseerde sportorganisatie van
Suriname. Purcy met achter de schermen zijn vrouw Louise (Loes) was uiteraard al
bezig ook anderen te interesseren en te mobiliseren om de jongeren te gaan trainen.
Korfbal, badminton en voetbal waren de eerste grote activiteiten. Korfbal en voetbal
op het sportveld en badminton in een oud schoollokaal van de toenmalige
Tamengaschool. Het lokaal was in feite een barak en oefenen ging echt primitief
maar dat mocht de pret niet drukken. Toen ook in ABO de mogelijkheid tot het
beoefenen van de badmintonsport werd gecreëerd, duurde het niet lang of SVU
maakte gebruik van deze faciliteit. Ook op Uitvlugt groeide de Vereniging door het
enorme doorzettingsvermogen van Leeflang, die al gauw door iedereen Pa Lefi werd
genoemd en inmiddels een niet weg te denken verschijning in Uitvlugt en omgeving
was geworden, uit tot een volwaardige en grote club die haar mannetje wist te staan,
ook als het om wedstrijden ging.
Naast zijn normale dagtaak bij OW & V was Purcy Leeflang steeds bezig
activiteiten te ontplooien om de jongeren te vormen. Pa Lefi wist zich ook onder de
jongeren zeer geliefd te maken, niet alleen vanwege zijn inzet, doch ook vanwege
zijn aangeboren aanleg om met mensen en vooral jonge mensen om te gaan. Het was
alom bekend dat zelfs de meest beruchte ‘ogri bo’ van Uitvlugt meteen veranderde
in een lammetje wanneer Pa Lefi in de buurt was en echt niet uit vrees, want Pa Lefi
had een uitgesproken aversie tegen geweld, maar uit respect. Purcy Reinier Daisy
Leeflang was een man voor wie het een levenstaak was de jeugd tegemoet te komen.
Als er wedstrijden gespeeld moesten worden haalde hij ‘zijn’ jongens des zondags
als er bijna geen vervoer was van huis
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op om ze zelf naar het betreffende speelterrein te brengen zodat de wedstrijd voortgang
kon vinden. Hetzelfde gold voor de korfbalploeg en steeds waren er in zijn busje een
aantal reserve patta's te vinden voor degenen die niet voorzien waren.
De korfbaltraining is jaren door Pa Lefi verzorgd hoewel zijn troetelkind toch wel
de badmintonafdeling was. Toen de korfbalsport in ons land steeds minder werd
beoefend en helaas ook bij SVU omdat de wedstrijdmogelijkheden ook minder
werden, stopte hij met deze tak van sport en beijverde hij zich om andere sporten te
introduceren. SVU werd SCVU een vereniging waar je kon voetballen, badmintonnen,
tennissen, basketballen volleyballen en waar ook nog allerhande sociale activiteiten
werden ontplooid. In het begin werd ook meegedaan aan de 25km wandelmars. Dat
Pa Lefi een solide basis legde voor het voortbestaan van SCVU blijkt uit het feit dat
deze vereniging bij het verschijnen van dit boek reeds langer dan tien jaren
Badmintonkampioen van Suriname is. Diverse latere badmintontoppers hebben de
eerste beginselen van het badmintonspel van Pa Lefi geleerd. Oscar Tjon Kie Sim,
Frits Terborg, Ram Gangaram Panday, Cynthia Tjon Kie Sim-Leeflang, ‘Kid’ Kenton,
Joyce de Lisle, de gezusters Rinia en Irene Haynes zijn allen pupillen van Pa Lefi
geweest. De laatste drie werden in Badmintonkringen vaker aangeduid als ‘de drie
dochters van Pa Lefi.’ Ook de allround sportman Desi Bouterse is enige tijd onder
de vleugels van Pa Lefi geweest. Vermeld dient te worden dat Pa Lefi er samen met
zijn echtgenote voor gezorgd heeft dat al zijn kinderen minstens een tak van sport
hebben leren beoefenen. Een krantenartikel uit de jaren zestig vermeldde dat het
gezin Leeflang voldoende spelers in huis had om een wedstrijd te kunnen spelen!
Pa Lefi had een prachtige, schier niet te verwezenlijken droom. Zijn streven was
om een volwaardig sportcentrum te bouwen op Uitvlugt waar de mensen en in het
bijzonder de jongeren (Jeugd) zich door sport en spel konden ontplooien.
Met zijn echtgenote, Ma Lefi, werkte hij er keihard aan. Er werden sportdagen
georganiseerd waarbij de keuken door Ma Lefi werd gecoördineerd.
Om zijn droom te kunnen verwezenlijken heeft Pa Lefi
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stad en land afgelopen om fondsen te vinden die nodig waren voor het centrum En
het is hem gelukt! In februari 1981 werd het Pa Lefi sportcentrum in gebruik genomen.
SVU was in 1979 al omgedoopt tot SCVU de Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt
waar er niet alleen aan sport werd gedaan toen, maar ook aan handenarbeid B door
Ma Lefi verzorgd B en aan conditietraining. Scholen in de omtrek konden ook gebruik
maken van de faciliteiten die de hal bood.
Voor Purcy Leeflang was het een grote dag en een enorme verrassing toen bij de
onthulling van het naambord bleek dat de Vereniging hem had geëerd door het
sportgebouw naar hem te vernoemen.
Wat velen niet weten is dat Purcy Leeflang een veelzijdig getalenteerd man was.
Zijn talenten heeft hij zoveel mogelijk proberen te benutten. In zijn woning aan de
Riekelaan te Uitvlugt kwam jarenlang een groep mannen bijeen om in koorverband
te zingen. Ook hier was Purcy de motor. Het koor werd trouwens door hem geleid.
Teneinde het sociale contact tussen de Uitvlugt bewoners in het algemeen en de
clubleden in het bijzonder te bevorderen, werden door hem en zijn vrouw vaak
uitstapjes georganiseerd. Een bekroning op zijn sportactiviteiten was zijn benoeming
op 13 december 1984 door President mr L.F. Ramdat Missier tot Ridder in de Ere-orde
van de Palm. Een ander eerbetoon aan Pa Lefi, zij het postuum, is dat er thans in de
veteranencompetitie een club participeert welke de naam draagt van Pa Lefi Boys.
Deze geste van oud SCVU leden, versterkt slechts het beeld dat wij hebben omtrent
de impact van Pa Lefi in onze samenleving. Zowel op Beekhuizen als Uitvlugt heeft
Pa Lefi niet alleen als oprichter van de vereniging zijn sporen verdiend, maar ook in
de verschillende bestuursfuncties die hij heeft vervuld. Eerst als voorzitter en later
als commissaris. Hij heeft zich altijd gesteund geweten door zijn echtgenote die
eveneens zeer actief is geweest, met name bij SCVU. Pa Lefi was een man die niets
geruisloos deed. Als hij ergens was, dan was hij zeer nadrukkelijk aanwezig. Het
was bekend dat Pa Lefi tijdens voetbalwedstrijden, met zijn enorme bariton, in zijn
eentje de supporters van de tegenpartij stil kreeg. Ook zijn dood kwam niet bepaald
geruisloos; als donderslag bij heldere hemel werd de totale Surinaamse gemeenschap
en zeker Uitvlugt
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opgeschrikt toen vanuit Nederland het bericht kwam dat Pa Lefi op 04 juni 1992
terwijl hij op familiebezoek was bij zijn kinderen, tot hoger leven was opgeroepen.
Tot kort voor zijn vertrek is hij actief geweest in de Vereniging. Van spelers die de
dag voor zijn vertrek naar Nederland in de zaal aanwezig waren, werd vernomen dat
Pa Lefi op gepaste wijze afscheid van de Badmintonsport had genomen. Terwijl hij
het laatste jaar nauwelijks actief bezig was geweest op het sportveld, bleek dat hij
op die dag niet van het veld af was te krijgen alsof hij afscheid nam en er maar geen
genoeg van kon krijgen. Hij werd 68 jaar oud.
Dat Pa Lefi zeer geliefd was mag blijken uit de volgende anekdote: Op de dag dat
Pa Lefi begraven werd regende het zoals het in geen dertig jaar geregend had. Ondanks
dat begeleidden velen hem, wadend door het water dat tot de knieën stond, naar zijn
laatste rustplaats op de Rooms Katholieke begraafplaats. Iemand keek toen omhoog
naar de regen en sprak: Azelfs Petrus huilt nu Pa Lefi er niet meer is.’ Een ander
antwoordde: ‘Hij huilt niet daarom, hij heeft nog nooit gesport en nu zal hij op z'n
oude dag moeten leren voetballen, basketballen, badmintonnen, korfballen enz; Pa
Lefi gaat ze daarboven echt niet met rust laten Y’ Pa Lefi zou deze opmerking
gewaardeerd hebben, want hij was een man met veel gevoel voor humor.

Pa Levi in sporttenu.
Goed luisteren kon hij ook!
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Louise ‘Ma Lefi’ Leeflang-Mehciz

‘Behind every great man there is a woman;’ een gezegde dat zo vaak gebezigd is,
dat het inmiddels tot cliché is verworden. Toch kunnen wij met een gerust geweten
stellen dat dit gezegde zeker opgaat en dat wij in dit geval niet slechts spreken van
‘a great man,’ doch ook van ‘a great woman.’
Louise Francoise Jacoba Mehciz werd geboren op 8 sptember 1923 in het district
Suriname en trouwde op 30 augustus 1945 met Purcy Leeflang die later meer bekend
zou worden als Pa Lefi van Uitvlugt. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren.
Louise groeide op te Cocobiaco, toentertijd nog ‘boiti’ en weet dus zoals alle
disrtictskinderen van kleinsaf reeds van aanpakken.
Haar huwelijk betekende dat haar leven meteen in een stroomversnelling
terechtkwam, daar haar echtgenoot een zeer dynamische man was die iedereen binnen
zijn directe en indirecte omgeving meesleepte in zijn enthousiasme. In Louise had
hij, zeker in dat opzicht, de juiste partner gevonden want zij ondersteunde hem niet
alleen mentaal maar was zelf ook fysiek actief en ook vaak initiatieven. Tussen het
baren van de 6 kinderen door en haar werk als modiste, was zij altijd weer actief
bezig op sportgebied waar zij vooral naar de dames uit de buurt toe de motiverende
factor was. Ze was vooral bekend om haar uitstekende keuken en haar organisatietalent
tijdens de sportevenementen die door de verenigingen Amicitia te Beekhuizen en
SVU (later SCVU) werden georganiseerd.
Ook als actief beoefenaar van de diverse sporten stond Ma Lefi haar mannetje.’
Zo was ze een vaste keus in de korfbalploeg van SVU. In het Badmintonteam vormde
ze samen met Gerda Lobato een haast onverslaanbaar dubbel.
De grootste verdienste van Ma Lefi op sportgebied is echter geweest qua
kennisoverdracht. De pupillen van Pa Lefi waren ook haar pupillen en gedurende
vele jaren, tot aan haar 65e jaar!! heeft ze de training van de badmintonjeugd op zich
genomen. Wij behoeven geen opsomming te geven van wie Ma Lefi allemaal heeft
opgeleid, we kunnen volstaan met slechts een naam en dat is dan meteen een hele
grote: Oscar
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Brandon. Ja, Oscar is een van de velen geweest voor wie Ma Lefi de basis heeft
gelegd voor de top.
De naam Ma Lefi is te Uitvlugt een even groot begrip als van wijlen haar
echtgenoot. Iedereen die er nauw bij betrokken is geweest, weet dat Pa Lefi zijn
doelen slechts heeft kunnen verwezenlijken, dankzij de onvoorwaardelijke steun van
zijn echtgenote.
Ook voor Ma Lefi is de waardering van de zijde van de SCVU leden niet
uitgebleven. Het jaarlijks terugkerend SCVU Badmintontoernooi werd vernoemd
naar deze geweldige vrouw en heet thans het ‘Ma Lefi Badmintontoernooi.’

Een ‘echte moeder’ voor al haar pupillen, die Ma-Levi.
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Overlevende voetbalprofessional vecht:
Sigi Lens
Heeft nu een sportmanagementbureau.

In september 1988 werd door het bestuur van SVB-hoofdklasser BOXEL en de
Stichting Kleurrijk Voetbal in Nederland o.l.v. voorzitter Sonny Hasnoe
overeengekomen dat in de periode van 11 tot 18 juni 1989 in ons land een
voetbaltoernooi zou worden georganiseerd, waaraan de verenigingen Boxel,
Robinhood en Transvaal, alsmede een Kleurrijk-team zouden deelnemen. Helaas!
........ de uitvoering van dit prachtige, kwam tot een voortijdig einde door de
schokkende, fatale vliegtuigramp in de omgeving van onze internationale luchthaven
op woensdag 7 juni 1989, waarbij 176 personen het leven lieten, onder wie 18 sporters
van de Kleurrijkfamilie.
Er waren slechts drie overlevenden. Eén van hen is Sigi Lens. Geen bedrieglijk
voorgevoel
Sigi Lens heeft in de loop der jaren keihard, met onwrikbaar geloof en vast
vertrouwen zelf gewerkt aan het herstel van zijn fysiek en de gretigheid waarmee hij
aan de slag ging liet niets, maar dan ook niets te wensen over. In mei 1993 vertelde
hij aan journalist Harry Willemsen o.m.:
‘Voor het vertrek op Schiphol had ik een naar voorgevoel. We hadden veel
vertraging, maar de stemming onder de jongens was uitgelaten: vakantiegevoel, veel
lachen, gekheid maken, de typische voetbalhumor. Toen het eindelijk zo ver was,
wilde ik liever niet meer instappen. Laten we niet gaan, zei ik tegen de jongens, want
dit zit volgens mij niet goed. Wij kunnen toch ook morgen vertrekken. Er werd om
gelachen en geschertst met: Typisch Lens, altijd wantrouwend.’

De ramp
De hele nacht heb ik half om half geslapen. ‘We gaan landen,’ hoorde ik zeggen. Ik
viel weer in slaap. Het volgende wat ik hoorde was een klap. Iemand schreewde en
ik zag hoofden naar voren buigen. Ik dacht dat we waren geland. Op een brancard
buiten op een weg werd ik wakker. Ik zag een hoop mensen, hoorde sirenes, maar
had helemaal niets in de gaten. Mijn broer die mij van het vliegveld zou ophalen
stond naast me. Ik ratelde als een gek tegen hem: ‘Hé Imro,
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ik heb van alles voor je meegenomen; een radio, muziek, drank, post van moeder’.
Waarschijnlijk was ik in een shocktoestand. In het ziekenhuis wilde ik opstaan. De
zuster zei me mij gedeisd te houden. ‘Je moet niet schrikken’, zei ze, ‘maar je vliegtuig
is neergestort en jij bent de enige overlevende’. Ik dacht dat ik gek werd. Veel later
werd mij verteld, wat mij mankeerde: mijn heup was uit de kom geschoten. Later
bleek dat het achterste deel geheel was verbrijzeld.

Geen stervenstijd
Sigi heeft veel verdriet gehad, ontzettend veel verdriet, dat hij op zijn eigen manier
verwerkte. In het VU-Ziekenhuis in Amsterdam kreeg hij rust en tijd om over het
ongeluk na te denken. Vele onbeantwoorde, kwellende vragen bleven hangen en
evenzovele onzekerheden. ‘Waarom heb ik het overleefd en waarom die andere
jongens niet?’ Sommigen zeggen me: ‘Sigi, je hebt geluk gehad’. Zit er dan toch
geluk in het ongeluksgetal 13? Ja, 13 was zijn stoelnummer in het vliegtuig. Maar
zijn moeder bleef gelovig volhouden: ‘Sigi, dat heeft met God te maken; het was je
tijd nog niet om te sterven’. Heus, dat gelooft hij nu ook! Op krukken heeft Lens het
ziekenhuis verlaten. Het revalideren ging in eerste instantie zeer goed en na twee
maanden kon hij weer alleen lopen. ‘Over 6 à 7 maanden sta je weer op het veld’,
had de dokter gezegd en Sigi fixeerde zich daarop. Maar... het kapotte bekken ging
opeens te veel kalk aanmaken. Zijn heup werd stijver. Toen wist hij dat hij nooit
meer zou voetballen en hij zei tegen zichzelf: ‘Verdorie, ik leef; ik heb een
vliegtuigramp overleefd, wie ben ik dan om me te beklagen!’

Ook zonder voetbal
Sigi wil mentaal zijn zoals hij altijd is geweest. Door het ongeluk is hij opener
geworden, vinden degenen die hem goed kennen en hij praat makkelijker over het
ongeluk. Het rouwproces ligt achter hem. Hij beseft, dat het voor iedereen van het
ene moment op het andere helemaal kan zijn afgelopen en hij wil daarom elke dag
van het leven genieten. Om zo te zeggen: hij leeft bij de dag, met vrouw en lief
zoontje, dat de kracht vormt waarop hij drijft en door wie hij vaak vergeet wat hij
allemaal heeft meegemaakt.
Zijn werk bij de VVCS (Vereniging van
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Contractspelers) bestond uit getalenteerde jeugdvoetballers erop te wijzen, dat niet
voor iedereen zijn droom bewaarheid wordt, dat het verhaal van de roem en de glorie
niet altijd opgaat, dat de school eerste prioriteit heeft en het diploma voorop staat,
dat altijd iets kan gebeuren waardoor het in één keer is afgelopen. Zo kunnen zijn
pupillen een voorbeeld aan hem nemen en zien dat je zonder voetbal ook goed terecht
kunt komen.

Heden en toekomst
De vroegere rechterspits uit de Baandert, de uitstekende Fortuna-man, de hometrainer
Sigi Lens blijft keihard werken aan het herstel van de natuurlijke gesteldheid van
zijn lichaam. Als home-trainer maakt hij overuren. De vroegere voetbalprofessional
is ongeduldig, hij wil weer presteren en zijn conditie optimaliseren. Zijn fysiotherapeut
moet hem vaak temperen. De gezonde dosis optimisme waarmee Sigi Lens de
toekomst inkijkt is hem een extra steun. En elke dag is voor hem een nieuwe uitdaging,
die hij blijmoedig aanvaardt. Zijn knie kan weer optimaal gebogen worden. Om de
stijfheid van de heup weg te krijgen, oefent Sigi 3x per week en om het been nog
niet volledig te belasten, moet hij het nog met krukken doen. Maar voor zijn gevoel
is hij al 50% vooruitgegaan ten opzichte van het begin der revalidatie.
‘Ik blijf positief en werk hard aan mezelf. De rest zal de tijd wel leren’, aldus de
optimistische vechter.
Anno 1998. Sigi Lens is zaakwaarnemer van toppers als Kluivert en Davids. Hij
kriigt een kick als hij een goede deal afsluit voor Van Bronckhorst. Als hij aan één
tafel zit met de voorzitters van Manchester United, Barcelona, AC Milan, Clasgow
Rangers en Juventus wringen dezen zich in alle bochten op zoek naar zijn gunsten.
Ja, met Sigi Lens is het crescendo gegaan. In de burelen van zijn nieuwste bedrijf
voelt hij zich volkomen thuis. Het heet Pro Athlete, is een gerenommeerd
sportmanagementsburo, gevestigd in een kantorenpark in Hoofddorp. Daar wordt
hij omringd door een klein team van medewerkers: Edward Burleson,
ex-profvoetballer is manager; Wendy Samuel is office-manager; Paul Nortan,
ex-profvoetballer is head of scouting. Hijzelf is de Directeur, in smaakvol
maatkostuum achter een imposant bureau. Pro Athlete, een bedrijf met een eigen
filosofie, waar Sigi Lens heel
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nauwe, emotionele banden heeft opgebouwd met zijn spelers. Dat kost veel tijd en
geduld, maar het is zijn manier van werken. Een hele, persoonlijke werkwijze,
waarmee hij zich duidelijk onderscheidt van andere spelmakelaars. Sigi laat zijn
spelers zelf beslissingen nemen, waardoor hij bij hen veel respect verdient. Hij pusht
niet, neen, de speler staat voorop. En dit is wellicht het geheim van de bloei van zijn
carrière en de voornaamste reden waarom zijn pupillen zich ontwikkelden tot
topspelers, juist in een periode, dat de commercie het voetbal definitief omarmde en
er grote geldstromen vrijkwamen.
Niemand kan het logenstraffen: Sigi Lens is een vechter, die de soms zo grimmige
spelingen van het lot als het ware weet te counteren.
Maar het Kleurrijkteam-van-toen leeft voor hem nog steeds. Alk zie ze zo allemaal
weer voor me, 7 juni is een dag voor mezelf. Dan moet iedereen me met rust laten.
Dan sluit ik me af. Die dag is alleen voor mij. Voor mij en voor mijn team’,...
(Het e.e.a. hierboven is ook ontleend aan een artikel onder de kop ‘Op 7 juni 1989
is het voetbal voor mij gestorven’, verschenen in het Nederlandse weekblad ‘REVU’
van 23/30 sept. '98.)

Sigi Lens is een van de drie overlevenden tijdens de vliegramp van 7 juni 1989
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Baltus Oostburg
Sportman - wetenschapper - padvinder

Aan Surinamers van een opvallende rechtschapenheid die in onze samenleving op
sport- en menig ander gebied meer dan menig ander hun sporen alleszins hebben
verdiend, is het ook in dit bestek niet onverdienstelijk preferentiële aandacht te
besteden.
Wie onzer kent hem niet? Professor Baltus Oostburg, sinds 1975 aan de Faculteit
der Medische Wetenschappen van de Universiteit van Suriname, waar hij ook decaan
en rector magnificus is geweest en van 1990 tot 1997 voorzitter van het
Universiteitsbestuur.
Zestien jaar lang (1973-1989) had hij de hoogste leiding van ons Bureau voor
Openbare Gezondheid (B.O.G.), nadat hij zelfs de portefeuille van Volksgezondheid
in de toenmalige regering had beheerd (1967-1969).
Wat een magnifieke, begerenswaardige loopbaan, sinds hij op 25-jarige leeftijd
afstudeerde aan de Geneeskundige school die ver buiten Suriname naam en faam,
achting en erkenning genoot. Later vervolmaakte hij zijn medische studie en vorming:
1963 Master of Science in Parasitology aan de Universiteit van Columbia (USA);
1974 Doctor in de Medicijnen aan de Universiteit van Leiden (Nederland).

Jeugdontwikkeling
Baltus Franklin Oostburg werd geboren te Paramaribo op 20 augustus 1928 en groeide
op in de omgeving van de Zwartenhovenbrugstraat tussen de Keizerstraat en de Dr.
Nassylaan; een omgeving die in die dagen kon doorgaan voor een ietwat elite buurt,
waar doorgaans de hoofdwoning pal aan de straatweg stond en op het erf de één- of
tweekamerwoninkjes werden aangetroffen, waarin vaak relatief grote, onbemiddelde
gezinnen van ‘volksmensen’ onderdak genoten. Baltus ontwikkelde zich tot een
persoonlijkheid met begaafdheid en een sociale intelligentie, aan welke een groot
inlevingsvermogen was verbonden. Niettegenstaande zijn positieve gerichtheden B
of misschien juist daarom?? B Die hem veelal boven tijdgenoten deed uitsteken,
bleef zijn eenvoud bewonderenswaardig uitstralen. Simplex sigillum veri! Hij is B
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om het ietwat Bijbels te zeggen, want Baltus is ook een gelovig mens B blijven
woekeren met de hem geschonken talenten en heeft zijn lamp niet onder een
korenmaat gestoken. Daarbij zijn z'n leiderscapaciteiten onbetwistbaar en volprezen
gebleven. In 1950, 22 jaar oud, trad hij in het huwelijk met Ernestina Ormskirk, bij
wie hij 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes, verwekte.

Sportcarrière
De veelzijdige sportcarrière van Baltus Oostburg begint reeds vroeg en wel op zijn
10e levensjaar, wanneer hij zich als padvinder wijdt aan de atletieksport. (Apropos:
een ware padvinder zou hij zijn levenlang blijven!). Het blijft niet bij atletiek, want
op zijn 12e zien wij hem voetballen als leerling van de Graaf van Zinzendorfschool
(MULO), terwijl hij van de bekende zwemleraar-kindervriend, ‘meester’ Willem
Campagne zijn eerste zwemlessen ontvangt. Als medisch student (18) maakt hij deel
uit van het basketbalteam en op 29-Jarige leeftijd ziet men hem te Groningen in het
district Saramacca, waar hij als dokter gedetacheerd is, ijverig het badmintonspel
doen. Niet in al deze takken van sport was hij de uitblinker, maar zeker is hij niet op
de onderste treden blijven steken. Hoogtepunten waren er onmiskenbaar, zoals:
- Kampioen ver-springen in de jaren '40;
- Kampioen 4×100 meter estafette met het team
- van de padvinderij (Oostburg, Wolf, Mendesz, Axwijk), ook in de veertiger
jaren;
- Het 28 jaar lange, ononderbroken voorzitterschap van het Surinaams Olympisch
Comité, een vruchtbare periode een apart hoofdstuk, waar een unieke
verhandeling over geschreven dient te worden.
Vermeldenswaard is, dat hem zeer vaak werd gevraagd de leiding op zich te nemen.
Zo was hij ooit voorzitter van de Groningen Basketbalclub LIGHTNING, voorzitter
van de zwemvereniging PIRENGS aldaar, ook van de Badmintonclub, voorzitter
van een soortgelijke club in Brokopondo, voorzitter van de Surinaamse Atletiek
Bond, lid van de Sportliga Koninkrijksspelen, tien jaar lang (1966-1976).

Sociale activiteiten
Was Baltus Oostburg reeds in zijn jonge jaren een fervent en gemotiveerd Padvinder,
wij zien hem als volwassene met toewijding en zelfopofferend zijn kracht-
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en geven aan de Boy Scouts. In de perioden 1964-1967 en 1980 - heden ontmoeten
wij hem er als Chief Commissioner en daartussenin als trainingscommissaris. Bij
het Medisch Wetenschappelijk Instituut, in de leiding van het Diaconessenhuis en
de Vereniging van Medici heeft hij ook een werkzaam aandeel gehad.
De professor gaat in het dagelijks leven door als een alom gerespecteerd en
minzaam man, die mag terugzien op een leven van noeste arbeid; een arbeid die
vruchten heeft afgeworpen zeker tot heil van de generaties van Nu en Later.

Advies
Vanzelfsprekend heeft onze sporter-wetenschapperpadvinder ook zijn favorieten op
sportgebied, maar in het algemeen heeft hij ongeveinsde waardering voor iedere
sporter die zich serieus inspant om sterker te worden en hogerop te komen. Bijzondere
bewondering heeft hij (gehad) voor de voetballers Hans Nahar, Wiene Schal, Jules
Lagadeau, Remi Olmberg, Frits Purperhart en voor Anthony Nesty (zwemmen),
Caroline Adel (zwemmen), Letitia Vriesde en Tommy Asinga (atletiek).
Het advies, dat van de professor komt luidt: ‘Een absolute voorwaarde voor
verbetering van de sportprestatie is het accent te leggen op jeugdsport, een goede
organisatie en een goed functionerend bestuur met actieve leden.’

Tommy Asinga en B. Oostburg
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Sportbeoefenaar en -wetenschapper.
Ronald Phoelsingh
Niet te verzadigen sportambitie

Er komen te onzent in elke generatie lieden voor, persoonlijkheden die een aangeboren
liefde hebben voor de sport. De sport legt beslag op en obsedeert hun hele wezen en
wordt a.h.w. hun levensbestemming; ook al moeten zij noodwendigerwijs ter wille
van de voorziening in hun levensonderhoud, ondanks zichzelf, een min of meer goed
betaalde baan buiten de sportvelden accepteren. Ze beoefenen de sport niet alleen in
stadions, op banen of in zwembaden, als docent of sportmanager, maar ze zijn
voortdurend bezig te trachten zich alles wat met sport te maken heeft eigen te maken.
Sportwetenschap, pedagogiek, psychologie, geneeskunde, anatomie, recreatie, fitness,
didactiek, management etc. Zulke lieden weten waar ze over praten als het over sport
gaat! Op zoek naar één dezer schaars bezaaiden stuitten wij op: Ronald Chanderbhaan
Phoelsingh, een rasechte Surinamer uit de volkswijk Abrabroki, een man met een
niet te verzadigen sportambitie, die beantwoordt aan het prototype van het hierboven
beschreven profiel. Wij leggen hieronder het bewonderenswaardig curriculum vitae
aan de onbevooroordeelde lezer voor, die zelf een objectief oordeel mag uitspreken
over deze sport-erudiete persoonlijkheid die gewis kan gelden als een strekkend
modelbeeld voor ambitieuze jongeren. Onze hier aan de orde zijnde sportbeoefenaar
en -wetenschapper is geboren op 28 april 1948 te Paramaribo. Zijn werkgeefster is
het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, nadat hij aan het begin van zijn
ambtelijke loopbaan luttele jaren op het Ministerie van Openbare Werken
tewerkgesteld is geweest. Zijn verantwoordelijke functie anno 1998: directeur van
Sport en Jeugdzaken.

Opleiding/ vorming/training
Ro, zoals hij kortheidshalve en vertrouwelijk genoemd wordt, bezocht met succes
achtereenvolgens de GLO-school, het MULO-A en de Middelbare Handelsschool-C.
In 1968 behaalde hij het Nederlands Praktijkdiploma Boekhouden en in 1982 begon
hij met managementopleidingen en daarna computergebruik. Aangaande de
voetbalsport en wat daarmee samenhangt zijn te vermelden: Zijn ODEPA-diploma
van de
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OAS en Certificate Olympic Solidarity (Mexico 1978), zijn Teaching Certificate van
de Football Association (Engeland 1979), zijn diploma's als arbiter, trainer/coach B
en A, zijn stagecertificaat KNVB, Fifa-instructor en Fifa-coaching certificate (most
outstanding!). Ook m.b.t. andere takken van sport, t.w. bodybuilding, dammen,
sportschieten heeft Phoelsingh verschillende getuigschriften en diploma's op zak,
die aan hem bepaalde sportbevoegdheden verlenen, evenals die voor managervorming
in de jaren tussen 1984 en 1996 vanwege gerenommeerde en erkende instituten in
het buitenland, o.a. West Europa en Amerika.
In Nederland, België, Spanje en Frankrijk bekwaamde hij zich tegelijkertijd als
recreatie-medewerker, cursussen en trainingen volgende in ‘Openluchtrecreatie
voorzieningen’, ‘Sport en Toerisme’, ‘Sportmarketing en Club en Buurthuiswerk’.
Teneinde zijn blik te blijven verruimen, heeft hij vele congressen en
studiebijeenkomsten in het buitenland bijgewoond, ook op het stuk van cultuur, soms
op uitnodiging, maar meer nog zelf de kosten dragend. Niets is Ro ooit te veel geweest
om zijn doelen te bereiken. Zo is het bewonderenswaardig, dat hij op 35-jarige leeftijd,
nota bene als gezinshoofd, de studie weer hervatte en.. met veel succes, want hij
wilde koste wat kost vooral de jongens uit de volksbuurten een voorbeeld zijn en
bewijzen, dat men ook via de sport een sociaal-maatschappelijke doorbraak kan
bewerkstelligen. Ronald Phoelsingh behaalde in Amerika aan de Pacific Western
University de volgende titels: BSc in Fitness and Recreation (1991), MSc in Youth
and Sports (1993), PhD in Culture and Leisure (1996).
In Suriname zelf heeft hij vanaf 1974 tot 1988 bijna constant zitting gehad in een
of ander MINOV-commissie, variërend van Gecommitteerde bij examens voor
LBGO, MULO, Kweekschool, Hoofdakte en Sport/Recreatie tot voor de huldiging
van onze wereldkampioen zwemmen Anthony Nesty en voor de bouw en inrichting
van ons Nationaal Indoor Stadion, de Anthony Nesty Sporthal.

Voetbalpraktijk op het veld
Als jonge, actieve voetballer begon Ro Phoelsingh in 1962 op de speelvelden te
Beekhuizen en het Mr. Bronsplein, resp. bij de verenigingen BVV en Pericles. Twee
jaar later ontmoet men hem in de gelederen van
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RIO bij de SVB le klasse en raakt hij bekend als een speler met een uitzonderlijk
hard en doelgericht schot. In 1966/'67 maakt hij deel uit van de SVB-junioren in het
kader van de Koninkrijks-spelen. Van 1968 tot

Phoelsing als aktief voetballer bij Leo Victor

1977 voetbalt hij in de SVB-hoofdklasse achtereenvolgens voor Transvaal, Leo
Victor, Jai Hind, Shanti Del. Dan meldt hij zich aan bij de veteranen en spee1t in dat
verband tot 1996 voor de sportverenigingen Maracana, Njango, Old Star, Cosmos
en voor de zaalvoetbalvereniging Mujahidin waarmee hij 2x coach van het jaar werd
als kampioen in 1991 en 1992. Vanaf 1973 heeft hij als arbiter gefunctioneerd en
voor verscheidene verenigingen als arbiter, begeleider/trainer/coach, technisch
supervisor en/of bestuurslid. Van '82-'84 was hij SVB-bondscoach junioren en
trainer/coach van de Scholieren Selectie, thans IGS-selectie. In 1998 kreeg hij de
hoogste verantwoordelijkheid zijnde bondscoach voor de senioren van de SVB.

Ook buiten het veld
Als praktijk-docent heeft de heer Phoelsingh sinds 1980 tal van cursussen verzorgd
en is hij bij seminars als inleider opgetreden. In 1993 en '94 was hij de
opleidingscoördinator van de Surinaamse Voetbal Bond, hoofddocent voetbal. Tussen
1986 en 1993 verleende hij effectieve technische bijstand aan Transvaal, Grantjieboys,
Santos en aan lidverenigingen van sportbonden van Domburg, Livorno, Leidingen
en omgeving terwijl op hem dikwijls niet tevergeefs een beroep werd gedaan om
hier buitenlandse deskundigen te begeleiden; deskundigen o.a. uit de Concacaf-landen,
Rusland, Nederland en van de CFU/FIFA.

De mens Phoelsingh
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zich metterdaad ervoor inzet ingang bij anderen te vinden en ook
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anderen bij hem enige geborgenheid te laten geworden. Opgegroeid in een volksbuurt
raakt hij altijd opnieuw geboeid door de noden van de ‘kleine man’. Maar........ wat
hij weet, weet hij en hij zal van een eenmaal ingenomen en goed beredeneerd
standpunt niet gemakkelijk afstand doen, tenzij men hem het tegendeel met alleszins
plausibele en op ratio en/of wetenschap gestoelde argumenten kan bewijzen. Is het
laatste het geval, dan blijkt hij een grote flexibiliteit aan de dag te kunnen leggen.
Betweters en pseudowetenschappers betwisten soms zijn voor hen niet zo

Ro Phoelsingh met zijn ‘GOUDEN BAL’ op zijn 50e verjaardag

gemakkelijk vatbare stellingen en concepties en noemen hem ten onrechte obstinaat
en a u t o r i t a i r . Des niet tegenstaande laat Ro Phoelsingh zich niet licht van de
wijs brengen.
In zijn weinige vrije tijd houdt hij zich blijmoedig bezig met zijn zang-vogels, die
hij ‘volgens boekie’ verzorgt en die hem, wanneer hij met genoegen luistert naar hun
gezang, met de serene rust vervullen, hard nodig om in zijn vele, gewichtige en
verantwoordelijke taken arbeidsvreugde en arbeidsvrede te vinden. Tevens is hij
sinds korte tijd bezig zich te verdiepen in de ‘geheimen’ van de hengelsport. Ronald
Chanderbhaan Phoelsingh zet zijn sportstudies en Bactiviteiten onverdroten voort,
zijn sportliteratuur aanvullend en regelmatig raadplegend als met en door een
onverzadigbare ambitie, terwijl de SVB-Gouden bal, die hem als hoogste
sportonderscheiding op zijn 50e verjaardag ten deel viel als waardering en
erkentelijkheid voor 35 jaren getrouwe verbondenheid aan ons voetbal, voor hem
een nieuwe prikkel is om lang nog niet aan stoppen te denken.
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De boodschappen van Ro aan de komende generatie zijn:
- Zolang je belangrijk bent word je uitgescholden; doorgaan!!!
- Als je iedereen te vriend wilt houden word je zelf een ‘vriendje’; voorzichtig!!!
- Werk, gezin en sport moeten in evenwicht zijn; goed overleg!!!
- Samen werken, samen wonen, samen sporten; bevordert de integratie, de basis
voor natievorming!!!
- Sport is het cement van de samenleving; lever je bijdrage!!!
- United we stand, devided we fall; laat je niet misbruiken!!!

Bondscoach senioren anno 1998
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Reeds van geboorte voetbalminded
Albert Ramnewash

De eerste Hindostaan in hoogste bestuursfuncties
Onze Surinaamse broeders van Hindostaanse origine hebben zich in het verleden
lange tijd in hoofdzaak geïnteresseerd voor de worstelsport en in veel mindere mate
voor andere takken van sport. Toch zijn voor die periode klinkende namen in ons
geheugen gegrift van enkelingen uit die groep die met grote begaafdheid in de
voetbalsport een eerbiedwaardige carrière opbouwden. In het meer recente verleden
zijn voetbalverenigingen met overwegend Hindostaanse spelers en onder Hindostaanse
naam ook tot unieke en bewonderenswaardige staaltjes van bijzonder goed spel
gekomen. Tegenwoordig zou men zonder scrupules en/of overdrijving kunnen stellen,
dat voor wat de voetballerij aangaat, zowel actief als passief, als speler of bestuurder,
onze Hindostaanse sportfamilie zich zienderogen heeft geïntegreerd, terwijl zij zich
bij voorbeeld ook in de damwereld een preponderante positie heeft veroverd. Hierbij
hebben zij zich niet alleen de nodige kennis en vaardigheden eigen gemaakt, maar
bleken zij vaak ook talentvol uit te blinken in sportprestaties en sportmanagement.
Zo zelfs, dat in 1989 de eerste Hindostaan werd gekozen tot Voorzitter van de
Surinaamse Voetbal Bond in de persoon van Mr. Albert Ramnewash.

Reeds van geboorte
De liefde voor voetbal moet bij Albert Iswardutt Ramnewash, die op 22 september
1937 te Paramaribo het 1evenslicht zag, reeds in de genen aanwezig geweest zijn.
Hij moet ze geërfd hebben van zijn vader, de sportgezinde Willem Ramnewash,
gemeenzaam ‘Ba Wé’ of ‘Oom Wim’ genoemd, die nauw betrokken bij al het
dagelijks gebeuren in de omgeving, vanuit de woning aan de Nieuwe Charlesburg
(in de volksmond ‘Krepi’) op onbaatzuchtige wijze mede leiding gaf aan een zijner
dagelijkse bezigheden: voetbal. Hij stelde niet alleen zijn huis en erf, tijd en andere
middelen ter beschikking, maar was tegelijkertijd ook voorzitter, scheidsrechter en
wat dies meer zij. Het is dus niet verwonderlijk, dat Albert als oudste zoon als het
ware in de voetballerij is opgegroeid en dat deze bedrijvigheid veel heeft bijgedragen
tot zijn vorming.
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Opleidingen
Na de basisschool en het mulo volgde Albert met succes de (ambtenaren)
surnumerairsopleiding. Hij mocht zich toen na een gedegen onderzoek inschrijven
op de schier elitaire Surinaamse Rechtschool om daarna op de Universiteit de graad
van Meester in de Rechten te behalen.
Tussendoor volgde hij verscheidene sportmanagementcursussen met voorkeur
voor voetbal.

Geen topspeler
Albert begon als actieve voetballer bij de v.v. ATHENE, waarvan zijn vader het
fundament had gelegd. Blijkbaar kwam de jonge enthousiasteling al gauw tot de
ontdekking en zelfkennis, dat hij niet geroepen was om uit te groeien tot een speler
van topklasse, nog minder tot een voetbalvirtuoos of idool. Een korte tijd probeerde
hij het toch bij de v.v. HERMES, maar deze club was geen lang leven beschoren.
Toen ging hij maar terug naar Athene, maar nu... als secretaris. In verschillende
bestuursfuncties zou hij zich waarmaken.

Feeling voor bestuur en leiding
In de bestuursfunktie kwam Albert dus veel beter aan zijn trekken en ontdekte hij
zichzelf; hier was geen sprake van gesteriliseerd talent en in deze en dergelijke
werkzaamheden zou hij zich voortaan ten volle ontplooien. Ja, hier lag zijn roeping!
Besturen, leiding geven, organiseren en wat dies meer zij. Vanaf het begin ging het
vlot, Athene bloeide en eindigde nog in 1963 in de 3e klas B-competitie van de bond
‘Paramaribo Centraal’ als 6e, toen een opmerkelijke prestatie. In dit jaar en het jaar
daarop was Ramnewash bestuurslid van laatstgenoemde bond. Op 16 februari 1975
werd hij gekozen tot hoofdbestuurslid van de SVB o.l.v. voorzitter Edje Samson en
hij werd er belast met de werkzaamheden van voorzitter Sektie Lagere Klasse en
van de Contactcommissie.
Tot en met 1988 bleef hij - van 1983 tot '88 als lid van de Strafcommissie - als
hoofdbestuurs-lid gelieerd aan de SVB. Toen brak het grote moment aan, het
hoogtepunt: 9 december 1989: Albert Ramnewash werd door de Algemene
Ledenvergadering officieel gekozen tot SVB-voorzitter, nadat hij eerder in de
bestuursperioden van voorzitter André Kamperveen en daarna vanaf 23 juli 1989
deze functie had waargenomen. De eerste Surinamer van
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Hindostaanse afkomt in de hoogste voetbalbestuursfunctie; een man, zelf afkomstig
uit een uitgesproken volksbuurt, die nu 1eiding zou geven aan volkssport No. I:
koning voetbal. Wat een gelukkige, hartverwarmende coïncidentie!!!
Eerder - Oktober 1978 B trad deze sportmanager op als Chef d'Equipe van onze
nationale selektie op Trinidad, waar ons land ongeslagen het CFU-kampioenschap
behaalde. Van de laatstgenoemde organisatie werd Albert in 1989 ook tot bestuurslid
gekozen en trad hij op als voorzitter van de Disciplinary Commission. Bij de
CONCACAF is hij voorzitter geweest van de Appeals Commission en hij heeft
verscheidene voetbalcongressen zowel in Suriname als in het buitenland bijgewoond,
waarop hij vaker inleidingen verzorgde. Ook heeft hij vele malen als Chef d'Equipe
selecties begeleid. Onze getipte sportheld zelf beschouwt enkele persoonlijke
ontmoetingen ook als hoogtepunten uit zijn sportcarrière, zoals die met de levende
voetballegende Edson Arantes do Nacimiento, alias PELE, en die met Dr. Joao
Havelange, toen voorzitter van de FIFA en met wijlen

Albert Ramnewash feliciteert SVB-voorzitter ‘Edje’ Samson t.g.v. de naamsverandering van het
Florastadion in Dr. Ir. Frank Essed-stadion.

Joop van Marle, KNVB's voorzitter. Op de leeftijd van 60plus is Ramnewash nog
lang niet uitgeblust. Hij is dan bestuurslid van de Surinaamse Cricket Bond en
adviseert met sportliefde bestuurders in voetbal aangelegenheden. Hij ziet graag, dat
actieve sportlui meer inzet en motivatie aan de dag 1eggen, hun tak van sport met
meer overgave beoefenen en bovenal fair play betrachten. Bestuurders en trainers
geeft hij gaarne in overweging: ‘Betracht in je optreden ook “fair play”; wees minder
persoonlijk en niet betweterig; laat ongebreidelde hartstocht achterwege en houdt
het algemeen (voetbal)belang steeds voor ogen’.
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Fernand Lucien de Rooy
Hulde aan een groot sportleider

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor
God onze Heer. Aan Hem behoren wij toe. Het overlijdensbericht van
woensdagmorgen 12 april 1989 vanuit het St. Vincentius Ziekenhuis, bracht diepe
verslagenheid met zich mee voor sportminnend Suriname en in het bijzonder voor
onze sportorganisatie de N.G.V.B.
Niemand van ons land had kunnen vermoeden dat dit het laatste fluitsignaal
betekende voor onze zeer gewaardeerde sportman Ferdinand Lucien de Rooy.
De Opperscheidsrechter, de Schepper van het heelal, heeft al zijn verrichtingen
op de voet gevolgd en vond het goed de alom populaire vriend tot zich te roepen. In
hem verloor de N.G.V.B. een ware voorzitter en een groot sportman. Ferdinand de
Rooy was op velerlei gebied een begrip in onze samenleving. Als wil zijn naam
uitspreken gaat ons een scala van dingen door het hoofd. Hij is er helaas niet meer
maar hij blijft in onze gedachten voortleven. Wat heeft hij voor onze gemeenschap
betekend? Wie kende hem niet?
De altijd goed geklede man met een altijd welriekende sigaar in de mond. ‘Een
man van klasse’, zeggen wij.

Journalistiek en toerisme
Zijn journalistieke loopbaan in binnen- en buitenland en zijn liefde voor het toerisme
in ons land zijn ons bekend. En ofschoon de Stichting ter Bevordering van het
Toerisme, waarvan hij lange tijd directeur is geweest, niet meer bestaat, heeft hij als
ambtelijk emeritus gemeend de toenmalige minister van Economische Zaken, de
heer drs. W. Grep, de eerste editie van het zgn. boekwerk ‘Toerisme in mijn tijd’ aan
te bieden. Ondanks zijn gezondheidstoestand heeft hij toen toch nog een steentje
willen bijdragen aan de ontwikkeling: van het beleid, het toerisme in Suriname
betreffende. Zo was onze Fernand Lucien de Rooy. Hardwerkend, progressief
denkend, trouw, eerlijk oprecht, sociaal voelend en volhardend in zijn streven om
de gemeenschap te dienen. Allemaal goede karaktereigenschappen van deze
persoonlijkheid. Als hij iets op zich nam, zette hij zich daarvoor in om het af te
handelen. Zo hebben wij hem al die jaren ook binnen sportorganisaties mogen ervaren.
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Jeugdvoetbal en sportcentrum
Door zijn enorme participatie en grote verdiensten voor de sport, voornamelijk de
voetbalsport onderscheidde hij zich als een sportman van formaat. Begonnen als
bestuurslid van de bij de N.G.V.B. (Nederlands Guyana Voetbal Bond) aangesloten
en later bij de S.V.B. in de hoofdklasse spelende v.v. Sonny Boys en Leo Victor,
klom hij eerst op tot bestuurslid en daarna tot voorzitter van eerstgenoemde
voetbalbond. De ups en downs binnen deze organisatie zijn hem niet bespaard
gebleven; vooral na de aansluiting van de topploegen bij de S.V.B. De voetballerij
stond praktisch stil en het publiek bleef weg. Mede en dankzij zijn liefde en zijn
doorzettingsvermogen kwam er weer opleving bij de N.G.V.B. door de introductie
van geschoeid jeugdvoetbal. Een unicum in die tijd. Nog herinneren wij ons de eerste
jeugd interlandwedstrijden in Suriname en later in Trinidad, alsmede het laten
overkomen van de Braziliaanse jeudploeg de Paulistas uit Sao Paolo. Het door de
Cons goedgekeurd project ter renovatie en verbetering van de sportaccommodatie
resulteerde op 6 januari 1980 in de heropening van de N.G.V.B., thans de afkorting
voor Nieuwe Generatie Voetbal Bond.

Damesvoetbal en veel meer
De introductie van damesvoetbal bij de N.G.V.B. was ook zijn primeur. Wij denken
hierbij aan de damesvoetbalwedstrijden tegen Radar uit Rio de Janeiro en de deelname
van onze dames aan een ook in Brazilië gehouden internationaal toernooi met o.a.
West Duitsland, Amerika, Argentinië en Brazilië, die toen ook vertegenwoordigd
werd door Radar en waarbij onze dames niet alleen een goede beurt maakten, maar
ook wederom een primeur scoorden in de totale voetballerij van Suriname. Het tot
stand laten komen van een nationaal jeugdkampioenschap van Suriname waarbij ook
de bonden van randdistricten betrokken werden, de interlandontmoetingen van onze
junioren en senioren selecties met onze Franse buren, het deelnemen van onze
kampioen en semi-kampioen aan het eliminatie toernooi van de sectie randdistricten
van de S.V.B., zijn eveneens het werk van deze voorzitter geweest. Een voor de
veteranen georganiseerde competitie als experiment binnen de bond was ook een
van zijn positieve benaderingen.
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Werk voor de S.V.B.
Zijn verdiensten bleven niet beperkt tot de N.G.V.B. alleen, maar strekten zich verder
uit. Zo werd hij benoemd tot lid van diverse door de S.V.B. geïnstalleerde commissies
waaronder: de Commissie Reorganisatie van ons Topvoetbal in 1974 onder zijn
voorzitterschap. De Commissie Naamgeving van het Suriname stadion.
Herstructurering van de Voetbalsport in Suriname, waarbij de decentralisatie gedachte
duidelijk naar voren kwam. Evenals een nota met betrekking tot het Beheer en
Exploitatie van de Sportaccommodaties, die werd aangeboden aan de toenmalige
minister van Sport en jeugdzaken en het bestuur van de S.V.B. Binnen de
Randdistricten Bonden behoorde hij tot de meest gerespecteerde voorzitter en kreeg
daarbij ook de taak om als coördinerend voorzitter op te treden. Vanwege zijn grote
verdiensten werd hij door de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname in 1979
onderscheiden. In 1984 werd hij op zijn 60ste verjaardag door zijn eigen organisatie,
de N.G.V.B., gehuldigd in verband met zijn 25 jarige Bestuursfunctie. Aan hem werd
toen een oorkonde en een gouden speld uitgereikt. Bij die gelegenheid werd hij
gedecoreerd door de S.V.B. met de ‘gouden bal’. Helaas is dit hem wegens
omstandigheden niet meer uitgereikt. Misschien gebeurt dit alsnog postuum. Wij
zijn er in elk geval van overtuigd dat Fernand enorm veel gedaan heeft voor
sportminnend Suriname en in het bijzonder voor zijn organisatie de N.G.V.B.
Gode geve zijn ziel de eeuwige Rust.

Het grootste NGVB-trio G. Schoonhoven, Hans Nahar en M. Kersout. Dit trio heeft, naar de mening
van sommigen, in ons voetbal zijn weerga nog niet gekend.
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Atletiek
Het zich uitleven in loop, sprong of worp.
Wie herinnert zich zijn jeugd niet, wie herinnert zich niet zijn schooljaren, toen hij
met zijn kornuiten stoeide, allerlei spelletjes speelde en draafde, sprong en huppelde.
De dagen van onbezorgdheid, blijheid en natuurlijke drang tot lichaamsbeweging
niet alleen, maar ook van de zucht om ‘haantje de voorste’ te zijn. Wie was er in die
jaren reeds niet behept met een gezonde eerzucht?
Atletiek zit de mens in het bloed! Kijk eens naar het kind, dat leert lopen. Het zoekt
balans voor zijn eerste bewegingen, het beweegt zich beter naarmate het spierstelsel
beter gaat luisteren naar hetgeen de beginneling er van vraagt en bovenal vertoont
het de natuurlijke souplesse, die in later jaren, wanneer atletiek als wedstrijdsport
wordt beoefend, het geheim is van de prestatie. Althans voornamelijk, want natuurlijk
is er ook kracht nodig.
Wordt het kind ouder, dan zoekt het ook snelheid, dan gaat het draven, later zelfs zo
snel lopen als het kan. Bij de jeugd ziet men dit dagelijks, bij het krijgertje spelen
op de schoolpleinen! De jongeren lopen het snelst op feestdagen, om verfdozen,
kleurpotloden, potloden enz. en zij leven zich met hart en ziel uit. Bent u nooit blijven
staan bij een van die evenementen en hebt u nimmer gezien, hoe natuurlijk steeds
de bewegingen van het kind zijn? Hoe het een aangeboren armbeweging heeft, een
aangeboren gevoel voor balans? U zult verbaasd staan kijken, wanneer u het
aanschouwt en u zult het volkomen met mij eens zijn, dat de atletiek de mens in het
bloed zit.

Wilfred Lionarons, groot promotor van sportontwikkeling en Brewster, jarenlang coach-trainer bij
de Surinaamse Atletiek Bond
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Suriname, zijn 2e vaderland
Pater ‘Bas’ Mulder

De op 17 juli 1931 in het Oost Brabantse Beugen, Nederland, geboren Sebastianus
(gemakshalve ‘Bas’), Adrianus, Wilhelmus, Rudolfus MULDER, kwam in 1959
naar ons land als een jonge, vitale, sportieve geestelijke. Deze energieke doordrammer,
boordevol gemeenschapszin zou voortaan bij en met ons blijven, in harmonie met
ons werken en in dit land, waar hij intens van ging houden en hem tot een tweede
vaderland werd. Niet alleen in geestelijk en sociaal-maatschappelijk opzicht heeft
hij zich ontpopt als een waardevolle persoonlijkheid, maar ook op sportgebied gaat
hij onze geschiedenis in als een sterke kracht die evenals andere grootheden een grote
bijdrage heeft geleverd aan de sportontwikkeling. Vanwege zijn levenskeuze - priestermoest hij in Nederland uiteraard afstand doen van de hem geliefde reguliere club
wedstrijdsport, maar hij bleef spelen in de vertegenwoordigende teams van college
en seminarie. Bij ons is hij vanaf de jaren '70 lange tijd een toonaangevende, populaire
en zeker wel de meest herkenbare grote-afstand-loper geweest en droeg hij tegelijk
door zijn essentiële bijdragen aan de ontwikkeling van volleybal, tafeltennis,
zwemmen, wielrennen, dammen en niet te vergeten basketbal zijn stenen aan voor
de bouw en instandhouding van ons ‘sporthuis’.

Stuwende kracht
Pater Bas Mulder. Zo goed als iedereen kent hem. Of van de preekstoel, in het
Patronaat, van radio en televisie, of van het sportveld.
Hij was een van de initiatiefnemers van de volleybalsport hier te lande en de eerste
voorzitter van die Bond. De tafeltennis sport kreeg dankzij hem gestalte, toen hij in
het Patronaat door fundraising, sponsoring en donaties zorgde voor tafels en benodigd
materiaal. Hij hielp initiatieven ontplooien ten behoeve van het schoolzwemmen en
hielp zodoende door het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling de basis
leggen om hieraan gestalte en vaart te geven. Hij hielp de damsport populariseren
en organiseerde in het Patronaat het grootste jeugddamtoernooi met honderden
deelnemers. Zulk een groots damevene-
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ment is nooit meer gehouden.
En... de initiatieven die Pater Mulder in de sport nam, wierpen vruchten af, waar
vele generaties nog van zullen genieten. Maar het zijn niet alleen deze
pioniersinspanningen die de Pater zoveel vermaardheid in de sport hebben bezorgd,
meer nog is zijn atletiek carrière hier voor verantwoordelijk, die hij op 48-jarige
leeftijd startte en in 1992 met zijn zeventigste wedstrijd (in de Ludwig de Sanders
Memorial) beëindigde. Bij alle wedstrijden waaraan hij deelnam eindigde hij op het
podium als 1e, 2e of 3e.
Pater Bas liet bij zijn bezoeken aan het buitenland ook geen kans voorbijgaan om
aan een of andere loop deel te nemen. We noemen: de halve marathon in Helmond
(1987), de halve marathon van Venlo (1989), de halve marathon van San Juan, de 5
mijl van Miami, de 10 Engelse mijlen Nieuwjaars loop van Nijmegen en in Rome
rende hij ook een rondje in een oud stadion op een plek waar 2000 jaar geleden atleten
elkaar bekampten en waar

wagenrennen werden gehouden. Pater Sebastianus A.W.R. Mulder straalt nog steeds
kracht en energie uit, die hij behalve aan het voornamelijk pastorale werk wijdt aan
het geven van adviezen aan lopers en loopsters en andere sporters; verder aan zijn
werkzaamheden als bestuurslid van de veteranen-atletiekclub Gazelle) En waar
enigszins mogelijk aan de bevordering van sportbelangen.
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Mireille Sankatsing

Eerste Surinaamse op 1500m onder de 5 minuten
Mireille Olga Sabitrie Sankatsing is geboren op 19 september 1969 in Nijmegen,
alwaar zij reeds op 9-jarige leeftijd haar belangstelling en aanleg voor atletiek toonde.
Het gezin verhuisde in december 1980 naar Suriname, waar het meisje zich eerst
aansloot bij de AV Eagles (tot 1983) en tot 1988 bij Profosoe.
Op 23 april 1984 brak zij in haar eerste internationale wedstrijd het Surinaams
record op de 1500m met 4.50.4. (Cariftagames), terwijl ze op de 800m een tijd haalde
van 2.19.7. Ze brillieerde ook in Puerto Rico, Barbados, Santiago, Port of Spain en
Kingston. Maar reeds in 1982 had zij het publiek goedkeurend en bewonderend naar
haar doen opzien. Ze werd juniorenkampioen op de 600m, kampioen hoogspringen
met 1.40m en de jongste recordhoudster van Suriname, op 13 november 1982 met
5.23.00 op de 1500m. 4 Juni 1983. Verbeterd record op de 1500m. Tijd 5.14.90 5
Juni 1983. Juniorenkampioen verspringen 4.16m 1984. Atlete van het jaar, tevens
Caribische kampioen 1200m.
Mireille Sankatsing is de eerste Surinaamse die de 1500m onder de 5 minuten liep
(23 april 1984) en de tweede Surinaamse atlete die tijdens een internationaal toernooi
een medaille won. (De eerste was Pawirodikromo in 1978)

1985.
Atlete van het jaar.
In januari 1989 schreef zij zich met een studiebeurs in op de Eastern Michigan
University in de U.S.A., waar zij zich vooral concentreerde op de 400m loop, de
800m, de 4×400m, de 4 × 800m en de 5km cross country. Op de universiteit blonk
zij al spoedig uit in wedstrijden die ze haast elk weekend liep en waarbij ze heel veel
schoolrecords verbeterde. In 1990 en 1991 werd ze bekroond met de MAC (Mid
American Conference) Commissioner's AWARD voor atletiek en uitmuntende
studieresultaten. In 1991 werd ze kampioen op de 800m tijdens de MAC Indoor
atletiekwedstrijden met een tijd van 2.12.66. Al bij al atletiekjaren, waar Mireille
Sankatsing met trots op mag terugzien. Ook zij was een goed ambassadrice en een
representabel visitekaartje voor Suriname.
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Surinaamse vrouw met wereldprestaties:
Letitia Vriesde
Haar motto: ‘Nooit de uitdaging schuwen!’

Suriname heeft een aantal uitzonderlijke atleten voortgebracht. Het verdient
aanbeveling om van dezen de buitengewone prestaties te roemen en de feiten voor
het nageslacht te bewaren. In dit verband is het alleszins dienstig om even stil te
staan bij Letitia Vriesde die zich geschaard heeft bij de Top 10 van de wereld en naar
wie - vanwege haar bewonderenswaardige prestaties als Surinaamse - de
Cultuurtuinlaan, waarlangs het André Kamperveenstadion, het SVB-hoofdkantoor
en het trefpunt van het Surinaams Olympisch Comité staan, is vernoemd.

Weergaloos recordhouder
Letitia Vriesde is nationaal recordhouder op de 400 m, 800 m, 1000 m en 3000 m.
Zij is de eerste vrouwelijke atleet van Suriname die op het nummer 400 m gedoken
is, onder de 54 seconden. Bovendien loopt zij de 3000 m in minder dan 10 minuten.
Haar beste tijd op de 3000m (9.15.64) die zij overigens op 12 juni 1997 te Leiden
liep, is goed voor een eerste plaats bij de 3000 m heren in Suriname.
Letitia loopt op de 3000 m alle heren eruit. Een grote prestatie. Op de Cacso spelen
1998 in Ponce Puerto Rico heeft Letitia furore gemaakt door met overmacht te
zegevieren op de 800 m en de 1500 m.
Twee gouden medailles voor Suriname, voorwaar een indrukwekkende prestatie.
Deze overwinning heeft des te meer glans vanwege het feit dat Letitia op de 800 m
een games record heeft gevestigd met een tijd van 4.18.67. Letitia is Zuid-Amerikaans
recordhouder en is na de legendarische Anna Fidelia Quirot de beste atleet van de
Pan-Amerikaanse regio.
Hierna volgt de indrukwekkende recordlijst van Letitia Vriesde.

National Recordhouder
400 m

53.09

Kevelaar

04-08-1990
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800 m

1:57.96

Hengelo

28-06-1992

1.000 m

2:32.25

Berlin

10-09-1991

1.500 m

4:05.67

Tokio

31-08-1991

3.000 m

9:15.64

Leiden

12-05-1991
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South-American Recordholder
800 m

1:57.96

Hengelo

28-06-1992

1.000 m

2:32.25

Berlijn

10-09-1991

1.500 m

4:05.67

Tokio

31-08-1991

1990
800 m

Silver Medallist

CAC Games Mexico City

1.500 m

Gold Medallist

CAC Games Mexico City

1.500 m

Gold Medallist

South American Games
Lima

800 m

finalist (4)

X Panam Games Havanna

1.500 m

Silver Medallist

X Panam Games Havanna

800 m

finalist (5)

III IAAF World
Championships

1991
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1.500 m

finalist (9)

III IAAF World
Championships

Progress

800 m

1988

1989

1990

1991

1992

2:01.53

2:03.44

1:59.79

1:56.25

1:57.96

2:39.0

2:32.25

4:11.88

4:05.67

9:18.36

9:15.64

1.000 m
1.500 m
3.000 m

4:24.64

Internationaal heeft Letitia Vriesde daarom ruime aandacht en dwingt ze
bewondering af. In de Pan-Amerikaanse regio, maar vooral in het Caribische gebied
wordt vol lof gesproken over Letitia Vriesde. Nog nooit eerder in de geschiedenis
van de atletieksport heeft een Surinaamse vrouw dergelijke prestaties geleverd.
Tijdens de Panam Games te Havanna, Cuba 1991 liet Jorge Petinaud Martinez, een
vooraanstaand sportjournalist, zich ontvallen:
‘If I had not seen, her battle from start to finish against U.S. gold medalist Alisa
Hill and Canadian Sarah Howell, who finished to third, I would never have imagined
that such a soft spoken young woman was capable of mobilizing so much courage
and such an Iron clad will’.
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Haar ontwikkeling
Letitia Vriesde is geboren op 5 oktober 1964 in het district Coronie. Op de toenmalige
Middelbare Handelschool (M.H.S. (1980)), blonk zij uit tijdens de lessen lichamelijke
opvoeding, vanwege een meer dan gemiddeld loopvermogen. De leraar L.O., de heer
W.O. Renfurm adviseerde haar om voor verdere ontplooiing van haar loopkwaliteit
zich aan te sluiten bij een atletiekvereniging. Dit advies werd prompt opgevolgd door
Letitia en zij kwam in 1980 onder de hoede van Ivan Fernald, trainer van de A.V.
Yellow Birds. De doorbraak kwam voor Letitia Vriesde reeds in 1981 bij de junioren
kampioenschappen, waarbij zij zegevierde op de 400 m (1.02.04 min.), de 1.500 m
(6:04.05) en eveneens op de 3000 m.
In die dagen bezat Yellow Birds een sterk damesteam bestaande uit Judith
Landsheuvel, Angelien Jurel, Leontine Issa, Vishitra Benschop en uiteraard.........
Letitia Vriesde. Er werd bijzonder hard gewerkt en in goede harmonie werd er
gestreden voor de felbegeerde prijzen. Reeds in oktober 1981 liep Letitia haar eerste
Surinaamse record op de 1.500 m met een tijd van 5.11.27 minuten.

Ook in Nederland werd L. Vriesde in de bloemen gezet o.m. door Ambassadeur evert Azimullah

Deze Yellow Birds atlete ontwikkelde zich gestadig en behoorde in 1982 reeds
tot de absolute top van Suriname. Dankzij de progressie en de vormvastheid die zij
demonstreerde werd op voordracht van de S.A.B. in overleg met het S.O.C. Letitia
geschikt bevonden voor deelname aan de Olympische spelen van Los Angeles (1984).
De overige leden van de atletiekselectie waren: Edward Cruden, Tito Rodriquez.

Teleurstellingen
De eerste grote teleurstelling die deze als een raket opschietende atlete te verwerken
kreeg, diende zich aan in het feit, dat zij toch afgewezen werd door een commissie
o.l.v. de toenmalige regeringsleider Desi Bouterse. Letitia moest thuis blijven, uit
God-weet-
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welke overwegingen. Maar op eigen kracht heeft zij zich uit dit dal gewerkt en vertrok
zij in 1985 - de ontgoocheling nog ietwat meedragend B naar Nederland, waar zij
de draad weer oppakte o.l.v. trainer Haico Scham (later Henk Kraayenhof). In 1992
grilleerde ze op de Nederlandse kampioenschappen en versloeg ze de favoriet Elly
van Hulst zowel op de 3000m als de 5000m. Ook andere teleurstellingen zijn deze,
gelukkig taaie, vrouw niet gespaard gebleven.
Zo heeft zij vanwege een nierbekkenontsteking moeten afzien van de Wereld
Indoorkampioen-schappen 1992 in Canada; een aandoening die opname in het Ikazia
Ziekenhuis noodzakelijk maakte. In 1993 en 1994 leek het gedaan met de
atletiekloopbaan van Letitia Vriesde: een enkelblessure en hardnekkige
privé-problemen deden de atlete zelfs ernstig overwegen een punt erachter te zetten.
Maar... getrouw aan haar motto: ‘Nooit de uitdaging schuwen!’, Sprak ze zichzelf
in ogenblikken van gedeprimeerdheid bestraffend toe en werd door die innerlijke
monoloog weer helemaal helder en volkomen zichzelf: met zelfbewuste strijdlust en
overwinningsdrang. En... ze maakte steeds een indrukwekkende comeback, zo zelfs
dat ze met veel elan twee gouden plakken veroverde op de Cacso-spelen te Ponce
Puerto Rico.

Veelzeggende koppen
De veelzeggende, in het oog vallende krantenkoppen boven verslagen van
sportjournalisten getuigen onmiskenbaar van de enthousiaste bewondering waardoor
zij werden aangegrepen bij het persoonlijk ervaren van de schitterende prestaties van
de atlete uit het landje aan de noordkust van Zuid-Amerika.
Koppen als: ‘Kampioen van Surinaamse bloede schittert op wereldtop’ en/of
‘Letitia Vriesde runner-up wereldtop’, en/of ‘IAAF-wereldbeker: Vriesde wordt
derde van de Amerikas’.
En zeer terecht. Immers, zij bevestigde haar wereldklasse door in de
wereldkampioenschappen atletiek in Götenburg (Duitsland) als tweede te eindigen
en daarmee beslag te leggen op de zilveren medaille. In het weekeinde van 12/13
september 1998 werden in Johannesburg (Zuid-Afrika) atletiekwedstrijden van de
Internationale Amateurs Atletiek Federatie gehouden. Letitia Vriesde was er
vertegenwoordigster van de Amerika's op de 800 m strijd, waaraan alle continen-
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ten, de kampioenen van Europa bij mannen en vrouwen en de U.S.A. deelnamen en
zij was geselecteerd, omdat zij kortelings de gouden plak tijdens de in Maracaibo
(Venezuela) gehouden XVIIIe Cacsospelen had gewonnen. Letitia eindigde in
Johannesburg als derde.

Trots, waardering, stimulans
Het is evident, dat de totale Surinaamse gemeenschap oprecht en bijzonder trots is
op Letitia Vriesde. Gehoopt wordt daarbij, dat haar inspanningen en navenant eclatante
successen een stimulans zullen zijn voor Surinaamse sporters, besturen van
sportorganisaties en de overheid om doelgericht en slagvaardig te werken aan de
ontwikkeling van de topsport in ons land. De verdiensten van Letitia Vriesde op het
gebied van de atletieksport voor onze nationale glorie zijn enorm. De overeenkomstige
waardering/beloning zijdens de overheid is vooralsnog niet wat het wezen mag. Laten
wij de waarde van een identificatie-object ter stimulering van vooral onze jonge
atleten niet versmaden en dit idool ook de plaats geven die haar toekomt. Dit zijn
wij met z'n allen verschuldigd aan de natie, aan onszelf en....... aan Letitia Vriesde.

[Een zus van] Letitia Vriesde ontvangt ter gelegenheid van de naar haar vernoemde Cultuurtuinlaan
uit handen van President J. Wijdenbosch een prachtig aandenken.
Rechts: Dr. Paul Favery, voorzitter van s.v. Transvaal en lid comitee ‘Huldiging Vriesde’.
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Badminton

Het eerste Surinaamse CARIBACO badmintonteam (Sept. 1972) gespeeld te Kingston tegen Jamaica
V.l.n.r. Knielend Lilian Bendter, Ann Hensen, Lilian Abendanon
Staand Walther IIIes (captain), Reginald Chin Jong, Theo Bueno de Mesquita, Raymond Sjauw mook
en Romeo Carster.
In de visie van heel velen is dit nationaal team het sterkste, dat ons land ooit op de been heeft gebracht.
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Nationaal kampioen badminton
Oscar Roël Brandon
Behaalde goud, zilver en brons

Tegen het einde van onze 20e eeuw is te onzent ook de Badmintonsport aardig in
zwang geraakt. Zo zelfs, dat we op het wereldforum een goede beurt maken. Een
onmiddellijk opvallende gangmaker is hierbij onze sinds 1992 nationaal kampioen
badminton herenenkel, die zich op bestuurlijk niveau als bestuurslid van het Surinaams
Olympisch Comité ook actief, dus metterdaad verdienstelijk maakt: Oscar Brandon.
Geboren op 8 augustus 1971 kwam hij reeds op 6-jarige leeftijd in contact met
badminton, doordat hij met zijn vader naar de oefeningen ging in de Ismay van
Wilgensporthal. Op 12-jarige leeftijd begon hij echt actief en georganiseerd met deze
sport bij de Sociaal Culturele Vereniging Uitvlugt (SCVU) in de PaLefisporthal en
onder leiding van Ma-Lefi. Daarbij heeft hij de ondersteuning van zijn moeder heel
goed weten te gebruiken gedurende zijn loopbaan.

Internationale hoogtepunten
1988/'89

Junioren Caribische Kampioen
Jongensenkel

1990

4e plaats Cacso games te Mexico

1992

3e plaats Carebaco games Herenenkel

1992/'93

Trainingsstage in Nederland bij de
sportschool van Zijderveld en deelname
aan clubcompetitie en toernooien tijdens
die periode.

1995

2 × brons tijdens het Puerto Rico Olympic
Festival.

1996

Deelname aan Olympische Fakkelloop
voor Suriname in Miami. Plaatsing en
deelname aan de Olympische spelen als
enige uit het Caribische gebied.
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Samen met de Jamaicaanse Nigella
Saunders een bronzen plak bij de
Guatemala International.

Begin '98 Kwartfinale plaats bij de Peru International Oktober '98. Onze
badmintonuitblinker heeft tijdens de 13e Sao Paolo Cup in Brazilië in het sterk bezette
internationaal badmintontoernooi fantastische resultaten neergezet door voor Suriname
twee medailles te behalen: goud in het gemengd dubbel samen met de Hongaarse
Adrienne Kocsis en brons in het heren dubbel door samen met de Braziliaanse
gelegenheid-
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spartner Leandro Santos de halve finale te bereiken. En even later dit jaar was hij
weer succesvol in Argentinië. Tijdens de 2e Argentina Badminton International in
Buenos Aires won hij met zijn partner Adrienne Kocsis weer goud; in het herenenkel
zilver en met de Argentijn Jorge Meyer legde hij beslag op een bronzen plak. Oscar
Brandon draait als actief sporter nog steeds op volle toeren.
Op 3 november 1998 werd hij toegelaten als lid van ons hoogste College van Staat,
De Nationale Assemblee, in de plaats van het op 14 oktober 1998 overleden lid mr.
Ronald Willem van Ritter.
Op 16 november 1998 herdacht de Surinaamse Badmintonbond (SBB) het feit dat
deze sportoverkoepeling veertig jaren geleden werd opgericht. Het in verband met
dit jubileum georganiseerde Suriname Internationaal (IS '98) mag, ondanks de triple
van de Canadese Denyse Julien en de niet al te grote publieke belangstelling, als een
succes worden beschouwd. Brandon won de herentitel.
De finaledag bracht veel vreugde bij de jubilerende bond en het ook op deze dag
matig opgekomen publiek, toen Oscar Brandon goud won in het heren enkelspel, dat
ook genoemd wort het koningsnummer van badminton. Op die oudejaarsdag van de
SBB konden de aanwezigen zich geen beter geschenk voorstellen. Amper een maand
na de successen in Brazilië en Argentinië in het dubbelspel, kwam de ontlading van
Brandon in het heren enkel.

Onze auteur die nog altijd de sportaktiviteiten op de voet volgt was een van de eerste die de
badmintonkampioen feliciteerde.
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Basketbal
Dit spel is in 1892 door Dr. J. Naismith van het Springland College van de Young
Men's Christian Association (YMCA) in de VS uitgedacht en ontwikkeld. Hij heeft
gezocht naar een spel, dat in een zaal kan worden gespeeld, maar geen verkleinde
uitgave is van bekende spelen zoals b.v. zaalvoetbal.
De bedoeling van het spel is een bal te werpen in een mand (= ‘basket’ in het
Engels), die boven springhoogte is opgehangen. Oorspronkelijk had de mand een
bodem, die men echter uit praktische overwegingen heeft verwijderd. Het beoefenen
van basketbal heeft zich snel over de centra van de YMCA uitgebreid en is zo op de
Highschools en de Colleges gekomen, zodat van de huidige generatie in de VS vrijwel
iedereen basketbal speelt of heeft gespeeld. Basketbal is dan ook één van de meest
populaire sporten in de VS.
Maar ook buiten de VS wordt deze sport beoefend en er is vrijwel geen land ter
wereld te noemen, waar op dit ogenblik geen basketbal wordt gespeeld. Ook in
Suriname is deze sport enorm populair.

Augustus 1960.
Onze nationale basketbalslektie op de valreep naar de Olympische spelen.
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Een captain bij uitstek:
Rudi Herman van Eyck
Potentiële topscorer

Geboren op 9 september 1939 te Paramaribo begon Rudi reeds op jonge leeftijd
basketbalwedstrijden te bezoeken. Zijn vader was namelijk toen voorzitter van de
Surinaamse Basketbal Bond, SBB, en zo kon Ruudje vaak mee naar de wedstrijden
o.a tussen de grote rivalen C.L.D. en Indepediente. Spelers als Otmar Sibilo, Ronny
Rens, Andre Kamperveen(naar wie ons nationaal voetbalstadion is vernoemd)en
Henk Chin A Sen (later President van de Republiek Suriname) waren toen in topvorm.
Vooral het spel van Henk Chin A Sen boeide de kleine Rudy in het bijzonder. Na
enige tijd mocht hij samen met Ettire Strok, Roy en Leo Lobato, het veld aanvegen
voor de aanvang van de wedstrijden van de grote cracks en zo tussendoor speelden
de jongens dan een partijtje.
Nadat de familie Van Eyck van de Keizerstraat verhuisd was naar de Weidestraat,
veel verder van het basketbalcentrum, was Rudi enige tijd gestopt met basketballen,
maar de korte aanvangsperiode had zijn uitwerking niet gemist en weldra had Rudi
heimwee naar het speelveld. En zo werd zijn basketbalgeschiedenis ingeluid; een
tijd van sportijver discipline en sportmanship; een tijd tevens met talrijke hoogtepunten
hier in Suriname en in het buitenland. In 1955 richtte de jonge en dynamische,
vindingrijke Rudi van Eyck de vereniging ‘ATHENE’ op, waarmee hij al gauw de
aandacht van sportkenners op zich vestigde. In oktober 1957 vertrok Rudi voor het
eerst naar het buitenland om de Surinaamse eer hoog te houden. Met o.a. Hesdy van
Wilgen, Henry Sibilo en Wim Petrici maakte hij deel uit van het Surinaamse Jeugd
Basketbalteam dat een bezoek bracht aan (Brits)Guyana.
Zeven maal kwamen onze jongens uit tegen guyanese topteams en alle zeven
wedstrijden eindigden in overwinningen voor de onzen. Rudi verkreeg daar de bijnaam
‘smooth passer’ en behoorde tot de topscorers. In augustus 1958 vertrok C.L.D. in
topvorm naar de Nederlandse Antillen. Tien wedstrijden werden er gewonnen, terwijl
CLD verloor van Aruba Juniors. Rudi was weer een der topscores Hij was bovendien
de man die het spel stuurde en op meesterlijke wijze
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CLD speler in 1965

verdeelde. Zijn club wees hem aan als sub-captain. Toen CLD in 1965 door in een
spannende finale van Indepediente te winnen, ongeslagen landskampioen werd, had
Rudi in het zegevierende team bereids een vaste, welhaast onvervangbare plaats
verworven en mede door zijn subliem spel kon CLD deze plaats, deze titel jarenlang
behouden. In de competitie was hij alweer topscorer.
Ooit vertrok Rudi met een combinatie, genaamd ‘JOYMAKERS’ naar Georgetown,
Guyana. Daar werd een driehoekstoernooi met City Midgets uit Trinidad en Ravens,
kampioen van Guyana gespeeld. De jongens van captain Rudi van Eyck kwamen als
overwinnaar uit de bus en........ Rudi was topscorer en zou dit vaker blijven. Na deze
en andere buitenlandse trips kwam dan de grote reis naar Italië. Rudi vertrok met de
nationale selectie naar Bologna om deel te nemen aan de voorronde van het Olympisch
Basketbaltoernooi. Over de eerste wedstrijd tegen Soedan schrijft op 15 augustus
1960 een krant o.m. het volgende: ‘Suriname heeft de eerste wedstrijd in het
Olympisch kwalificatie toernooi basketbal in Bologne gewonnen. Suriname, dat in
groep B is ingedeeld tezamen met Tsjecho Slowakije, Soedan en Nationalistisch
China, zegevierde met 61-51 over het Soedan. De rust ging in met een voorsprong
van 32-25. De Surinaamse treffers werden gescoord door: E. Zaal 10 punten, R. van
Eyck 15 punten, O. Sibilo 2, W. Petrici 8, C. Nelson 4, R. Nijman 1, H. Sibilo 4, H.
Pan Atjok 4, R. Krieger 4 en H. van Wilgen 4 punten.’ Tot zover het krantenbericht
over de spannende wedstrijd met Rudi als topscorer voor Suriname. De andere
wedstrijden werden door ons verloren.
In maart 1963 vertrok de basketbalcrack Rudi van Eyck wederom naar het
buitenland. Martinique en Trinidad stonden toen op het programma. In eerstgenoemd
land werden 4 wedstrijden gespeeld, waarvan 2 door Suriname en 2 door de gastheren
werden gewonnen.
Op Trinidad wonnen de jongens onder captain van Eyck alle drie de wedstrijden.
Al bij al is tot die tijd Rudi tegen 14 (veertien) nationale landenteams uitgekomen
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heeft hij zijn vaderland nooit te schande gemaakt en kan hij zich inmiddels beroepen
en beroemen op een ruime buitenlandse ervaring.
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Rudi Herman van Eyck, ooit een van Surinames beste basketballers- van beroep
hoofdonderwijzer- heeft zo zijn eigen mening over de ontwikkeling van ons basketbal,
hij zegt:
Vooreerst moet basketballen bij de jeugd beginnen; schoolbasketbal. Er moeten
veel meer internationale ontmoetingen georganiseerd worden. Men moet zorgen voor
meer, goede, gekwalificeerde scheidsrechters(FIBA).

RUDI HERMAN van EYCK
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Aan het firmament fonkelt een ster
Robert Ferrier
Allrounder: topsporter, trainer/coach, bestuurder

Wie Robert Henri Ferrier ooit ontmoet kan in de verste verte niet bevroeden, dat in
deze eenvoudige mens zoveel natuurlijke begaafdheid schuilt, zoveel ontembare
werklust en ijver, zoveel geestkracht en inventiviteit. En wie, zoals wij, het voorrecht
mag smaken een blik te werpen in zijn veelzijdig en gevarieerd sportcurriculum,
staat verbaasd over en raakt diep onder de indruk van de talrijke saillante momenten
in het leven van deze allround topsporter. Als bezitter van het diploma M.O.
Lichamelijke Opvoeding van de Haagse Academie (30 juni 1967) - Robert werd op
3 juli van dat jaar 27 jaar oud - heeft hij zich op sublieme wijze waar gemaakt en
voor velen, jong en oud, is zijn noeste, niet aflatende arbeid tot een zegen geweest.
Eerder, in 1963, had hij aan het Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders
(C.I.O.S.) het diploma behaald met specialisaties voetbal en basketbal. Vanaf 1988
is hij cursusleider Lichamelijke Opvoeding van het Instituut voor de Opleiding van
Leraren.

Sportloopbaan in notedop
Reeds op 12-jarige leeftijd was het voorbeschikte sportgenie Robert Ferrier lid van
een sportvereniging, OASE, voor zwemmen en tennis en speler van de
voetbalvereniging Armada te Zorg en Hoop. Twee jaar later basketbalde hij voor
N.S.M.(Nimmer Strijdens Moe) van het Amsterdamse Lyceum en in 1958/'59 voor
de Nederlandse basketbal jeugdselectie, direct waarna hij werd aangetroffen in de
hoofdklasse vereniging van Sandfoort. Van 1963-1967 maakte hij als speler en trainer
furore met de basketbalvereniging SUVRIKI (Surinaamse Vrienden Kring) uit Den
Haag en promoveerde deze op sensationele manier naar de hoofdklasse. Toen hij in
1967 naar Suriname terugkeerde sloot hij zich aan bij de basketbalhoofdklasser
INDEPEDIENTE en reeds het jaar daarop mocht hij zijn organisatievermogen ten
dienste stellen als bestuurslid van de Surinaamse Basketbal Bond en als zodanig
voorzitter van de Technische Commissie (tot 1970). Van 1972-1974 ontmoet men
in het Patronaat Robert als een fervente en verdienstelijke volleyballer. Tot 1986
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ontwikkelt hij dan vele en verschillende activiteiten, w.o. initiatiefnemer en trainer
van het
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Middelbare scholensporttoernooi, mede-oprichter volleybalvereniging Algemeen
Pedagogisch Instituut, van welke club in 1975 zowel de heren als de dames
promoveerden naar de hoofdklasse, bij welke gelegenheid de naam in AVANTI werd
veranderd. Ferrier speelde actief mee.
1976-1978 was hij bestuurslid/competitieleider van de Surinaamse Volleybal Bond
en van '82 tot '84 voorzitter van de Judovereniging ‘Hajimé’, van '80 tot '84 bestuurslid
van het Surinaams Olympisch Comité en daarna twee jaar lang voorzitter van de
Surinaamse Judobond. In de eind zeventiger-, begin tachtiger jaren speelt de schier
onvermoeibare allrounder voor Oase tijdens de 35-plus veteranen driehoekstoernooien
met als onderdelen voetbal, volleybal, basketbal en zwemmen en in weerwil van een
reeds respectabele leeftijd ziet men hem bruisend van vitaliteit nog aan sport doen,
als speler, als bestuurslid, als adviseur. Bij het schrijven van deze schets, augustus
1998 is Robert Ferrier de projectdrager van het Sport Medisch-, Advies- en
Keuringsbureau.

Zijn jeugdjaren
Deze sportfanaat - of voor sommigen sportduizendpoot - zal hoogstwaarschijnlijk
generaties lang in de herinnering blijven als één der in het oog springende en
bijzondere coryfeeën uit onze sportgeschiedenis. Reeds op zijn 8-jarige leeftijd lieten
de grotere jongens uit de buurt (Wagenweg-, Klipstenen-, Herenstraat) hem en de
even oude Terry Agerkop heel vaak een paar rondjes hardlopen. In die periode was
hij welp in Groep 2 der Padvinderij; daar deed hij aan hoogspringen en hardlopen.
In de periode 1949-1951 ging hij met zijn ouders kijken naar wedstrijden in
Amsterdam, wanneer de basketbalvereniging Agama, later omgedoopt in Azimma
moest spelen met o.a. sterren als Rudi Sibilo en Parisius. In die tijd begon hij als
10-jarige ook ijverig te basketballen op de Dongenschool, waar men de beschikking
had over een volledig bevoegde leraar lichamelijke opvoeding en waarop het
schoolterrein in de straattegels met rode bakstenen velden voor basketbal, volleybal,
slagbal en kastie waren uitgezet. Terug in Suriname, nog heel jong, was hij op Zorg
en Hoop medeoprichter van de voetbalvereniging Armada, aan welke reeds bij haar
eerste optreden van de NGVB de prijs voor ‘best geklede
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vereniging’ werd ontvangen. (Lichtblauwe trui, donkerblauwe short met een witte
bies), later heeft Armada opzien gebaard op het Mr. Bronsplein.
In de leeftijdscategorie tot 14 jaar werd Robert 2e op de 25 meter borstcrawl in
een tijd van 16,2 seconden.

Hoogtepunten
Ferrier zelf markeert bescheiden als hoogtepunten:
Zijn verkiezing in de Nederlandse jeugd basketbalselectie als eerste niet in
Nederland geboren Nederlander (1958) en zijn deelname aan een jeugdtoernooi in
Mulhouse, Frankrijk tegen jeugdselecties uit Italië, West-Duitsland, Zwitserland,
België en Frankrijk. De promotie in 1965 van SUVRIKRI naar de eredivisie in
Nederland en wel ongeslagen.
Het 10-jarig bestaan in juni 1983 van de volleybalvereniging AVANTI onder zijn
voorzitterschap. Avanti had toen als de grootste vereniging 12 teams in de competitie
en de dames werden kampioen van Suriname. Voor hem een persoonlijk hoogtepunt
is, dat hij met zijn hele gezin, vrouw en vier kinderen van 20, 17, 15 en 11 jaar op 1
juli 1986 de zwemmarathon Domburg-Paramaribo heeft gezwommen.

Suvrikri
De triomfantelijke geschiedenis van de Surinaamse Vrienden Kring (Suvrikri), onder
de alleszins bezielende leiding van trainer-coach Robert Ferrier, vormt in het
Nederlandse basketbal een hoofdstuk apart.
15 april 1961 was de oprichtingsdatum en binnen 5 jaren bereikten deze
gemotiveerde, sterk met het bas-

Suvrikri 1968. Van l.n.r staand: R. van Eyck, G. Leckie, R. Breeveld, R. van Aerde, L. van Lobrecht
en R. van Trikt. Hurkend: R. Lijkwan, H. Chin A Paw, Robert Ferrier, M. Kersout en W. Petrici.
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ketbal geëngageerde Surinamers de hoogste top: de eredivisie. Over de
kampioenswedstrijd schreef toen een Nederlands sportblad o.m.:
‘Voor een volle tribune, waarop o.a. bondsvoorzitter Piet Storm had plaatsgenomen,
speelde Suvrikri zich in de Haagse Academie via een overtuigende overwinning van
60-49 op het Leidse Bona Stars naar de hoogste klasse van het Nederlandse basketbal:
de Eredivisie. Na de degradatie van Argus verleden jaar in Den Haag dus weer
topsport door toedoen van de sympathieke Surinamers, die terecht met trots kunnen
wijzen op het feit, dat diezelfde middag het 2e en het 3e team eveneens kampioen
waren geworden van respectievelijk de 2e en 3e klasse District Den Haag. Een
overweldigend succes!’
Tot zover de sportkrant.
Ja, de opkomst, de bloei en de voortdurende progressie van Suvrikri zijn in het
Nederlandse basketbal spectaculair geweest, groots en bijna uniek.
Onder de Surinamers in Nederland manifesteerde zich toen uiteraard grote,
waarachtige trots, die o.m. tot uiting werd gebracht in kernachtige, anekdotische
gezegden als: ‘Ai, un dungru Apollohal’ e.a. Met Suvrikri heeft Ferrier er zijn naam
en faam als trainer en coach onuitwisbaar gevestigd.

In Hall of Fame
Van Robert Ferrier is nog zoveel markants en merkwaardigs te boekstaven. De ons
toegemeten ruimte laat dit alles evenwel niet toe. Hopelijk zal een volledige
beschrijving van zijn sportroem te vinden zijn in een te onzent nog te realiseren ‘Hall
of Fame’.
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Topspeler, trainer en coach
Ramon Theodorus Krieger
Op 35jarige leeftijd een koninklijke onderscheiding.

Deze basketbalfanaat, topspeler, trainer, coach en de onvolprezen animator van de
Nederlandse club ARGUS in de zeventiger jaren, heeft op sport (basketbal) gebied
aan het imago van de Surinamer-in-hetbuitenland een aureool van zekere roem
verleend. De jongeman, die in ons land speelde voor INDE(pediente) en als schier
vanzelfsprekend werd opgenomen in de nationale selectie, werd geboren te Paramaribo
op 17 juni 1935, had aan de Jodenbreestraat een jeugd, waarover hij getuigt God en
zijn ouders zeer dankbaar te zijn en waaruit hij nog steeds(op late leeftijd)met vreugde
herinneringen ophaalt aan jongens als zijn broer Eddy, Ed Zaal, domine's zoon Chris
Paap, Anton del Prado, ‘Witje’ Sibilo en Henry de Sanders.
Van zijn broer kreeg hij de stimulans om te gaan sporten, toen hij met hem mee
mocht naar een wedstrijd van Indepediente. Hij raakte onmiddellijk gefascineerd en
zou voortaan blijven sporten. Men hoeft slechts oppervlakkig de sportprestaties van
Ramon Krieger in ogenschouw te nemen om vol bewondering tot de conclusie te
komen dat men hier te maken heeft met een ijzeren discipline, een niet aflatende
volharding en een vaste wil om in de hoogste sportregionen te belanden en er te
blijven. Als trainer/coach van het nationaal damesteam, waarin o.a. Ismay van Wilgen
(naar wie een sporthal is vernoemd) Gerda Lobato, Gerda Mc Donald e.a. boekte hij
grote successen. Met de St. Louise mulo-school werd hij driemaal kampioen. Verder
adviseerde hij ettelijke verenigingen die een goede sport (basketbal) organisatie op
poten wilden zetten. Enkele van de hoogtepunten uit zijn sportcarrière werpen een
goed Licht op de roem die hij herhaaldelijk oogstte: op Trinidad (1957) uitgeroepen
tot ‘the Most Valuable Player’, tegen de Harlem Globe Trotters stak hij ver boven
de middelmaat uit (1958) en in dat zelfde jaar werd hij uitgeroepen tot ‘sportman
van het jaar in Suriname’, in 1960 was hij in de voorronde van de Olympische Spelen
(Italië, Bologna, Rome) te bewonderen, alsook in de Pan-Amerikaanse Spelen 1971
(Cali, Columbia), in welk jaar hij gedecoreerd werd
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met de Ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.
‘Schieten’ kon deze Krieger buitengewoon, waardoor hij de bijnaam ‘Barrazo’
kreeg naar de gelijknamige Braziliaanse top basketballer.

In Nederland
In Nederland- intussen gelukkig getrouwd met Manon Carrilho (ooit kampioen
badminton) en vader van twee zoons die het in de sport ook opvallend goed
doenwerkte hij bij de gemeente 's-Gravenhage als de eerste Surinamer en werd hij
als eerste ambtenaar tot ‘sportman van het jaar’ uitgeroepen. Hij ontving toen de
Theo Terhorst-beker, dit ook als allereerste. Ramon Krieger is lange tijd tot een van
de meest op de voorgrond tredende Surinaamse sportlieden gerekend, en elke sporter
mag aan hem een voorbeeld nemen en zijn advies ter harte nemen dat luidt: ‘Werk
hard op de trainingen; laat het een voordeel zijn jouw tekortkomingen te kennen en
eraan te werken; probeer steeds fairplay en sportmanship hoog in het vaandel te
dragen!’

Ramon Krieger, een top basketballer, trainer, coach.
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Oom Leo Tjon Pian Gi
Basketbal stongfutu van Suriname.

In 1941 begon een groep chinezen onder leiding van een zekere Tjon Kon Tai, destijds
administrateur van de Chinezenvereniging Chung Fa Foei Kon aan de Keizerstraat
op het terrein aldaar te basketballen. Referees waren Tjin Kon Tai en Tjon Tsoe Jin.
Voor de verschillende oefeningen en wedstrijden werden teams samengesteld en
een referee aangewezen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren in Suriname
Amerikaanse militairen gelegerd, waaronder heel wat top-basketballers. Regelmatig
kwam de ploeg van de Amerikanen, die op Zanderij verbleef, de A99th Squadron’
uit tegen de pas opgerichte ploeg van de tweede Chinezenvereniging in Suriname,
die in eerste instantie de naam droeg van Fa Lan Fa, later omgedoopt in Kuo Ming
Tang.
De heer Leo Tjon Pian Gi kreeg toen de functie van traite d'union. Hij werd
bijgestaan door de heer V. Nobriga. Daar het in die tijd vrij moeilijk was om over
het benodigde speelmateriaal en lectuur te beschikken was het niet mogelijk om het
spel naar behoren te beoefenen. Tijdens een van de wedstrijden tussen een Amerikaans
en een Chinees team, maakte een Amerikaanse luitenant de opmerking dat de
Chinezen erg enthousiast speelden maar dat het ontbrak aan goede arbiters.
Arbiter Leo Tjon Pian Gi ontving later van deze luitenant een spelregelboek. De
spelregels werden vanaf toen grondig door de arbiters bestudeerd. Onder leiding van
dezelfde luitenant werd het één en ander praktisch bekeken. De nieuwe fase verhoogde
niet alleen het peil van de referees maar kwam ook het spelpeil van de beoefenaars
van de basketbalsport in Suriname ten goede. In feite kreeg de referee-carrière van
Leo Tjon Pian Gi als basketbalscheidsrechter en leider van de overige scheidsrechters
in deze periode gestalte. Geleidelijk aan kreeg het basketbalspel in Suriname een
betere vorm en moesten de oudere Chinezen plaats maken voor jongere in Suriname
geboren basketballers.
Deze verandering ging gepaard met de naamsverandering van de vereniging Chung
Fa in Young China. De populariteit van de basketbalsport in Suriname
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steeg met de dag. Onder andere bevolkingsgroepen in Suriname werd in korte tijd
veel aan deze sport gedaan en verrezen de clubs als paddestoelen uit de grond. Dan
denken wij aan de oprichting van clubs zoals Trainers van Boniface, gevolgd door
Spes Patriae, Patronaat, Independiente en andere. Ook de jeugd wilde niet
achterblijven met het beoefenen van deze sport. Er kwamen jeugdverenigingen met
name C.L.D. toen geheten Chinese Little Devils, Jong Chung Fa, Jong Kuo Min
Tang, Jong Libanon. De dames wilden ook niet achterblijven en spoedig speelden
zij mee onder namen zoals China Stars van Chung Fa Foei Kon en een damesteam
van Spes Patriae en een van Independiente. Ook het arbiterskorps werd toen aangevuld
met Chotkan en Saba.
Door de toegenomen belangstelling werd toen een basketbalbond opgericht onder
voorzitterschap van de heer H. van Eyck. Andere hoogtepunten waren de
basketbalwedstrijden die jaarlijks op het Kerkplein werden georganiseerd. De toegang
was dan geheel vrij. De voorwedstrijden vonden plaats op verschillende speelplaatsen
onder andere op terreinen van Chung Fa Foei Kon en Kuo Min Tang aan de
Domineestraat. De heer Leo Tjon Pian Gi (Oom Leo) heeft zich jarenlang intensief
ingezet voor de basketbalsport in Suriname.
Zoals het in het leven meestal toegaat, had hij ups and downs in zijn carrière als
scheidsrechter en bestuurslid van de basketbalscheidsrechtersorganisatie in Suriname.
Als één der grondleggers van de basketbalsport in Suriname is en blijft het een prettig
gevoel voor de basketbalpionier te hebben meegewerkt aan het op peil brengen van
deze tak van sport in Suriname. Op voetbal na is basketbal de populairste sport in
Suriname. In de tijd van Oom Leo was een der topspelers Jie Kiet, die met een
uitstekende balcontrole en bijzonder goed inzicht opviel. Deze speler zou ongetwijfeld
in Amerika een plaats hebben veroverd in één van de Collegeteams van dit grote
basketballand. Aldus Leo Tjon Pian Gi.
Andere sterspelers in latere jaren waren o.a. de gebroeders Sibilo.
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Edward Alfred Zaal

Behendig en knap basketballer; technisch en tactisch volmaakt. Geboren op 4 maart
1936 te Paramaribo. Hij groeide op tot een technisch/tactische basketballer, die ooit
meer dan 20 jaren de oranje kleuren van Indepediente succesvol hielp verdedigen
en in de nationale ploeg ruim 14 jaren gespeeld heeft als aanvoerder en
assistent-coach. Zo'n sporter kan met trots terugzien op een glorieus verleden en onze
sportgemeenschap is het vooral aan ons nageslacht verplicht diens nimmer aflatende
inspanning en onvergetelijke verrichtingen te conserveren.
Het begin van zijn jeugdjaren bracht Edward Zaal door op de plantages Nieuw
Amsterdam en Mariënburg in het district Commewijne, waar zijn vader als arts
gestationeerd was. Misschien hebben de onbedorven districtslucht, de frisse natuur,
het vissen onder schaduwrijke bomen e.d. reeds toen bijgedragen tot een gezonde
groei met een opvallende lenigheid van lijf en leden. Tien jaar was de pupil oud, toen
het gezin naar Paramaribo verhuisde en ging wonen, eerst aan de Heren- en later aan
de Keizerstraat. Hij bezocht de 8-klassige Hendrikschool voor MULO en herinnert
zich nog levendig zijn eerste jeugdvrienden in de personen van Harold de Miranda,
Rudi Gomperts en Rudi Kruisland, toen hij nog veel voetbalde, voornamelijk op de
brede trottoirs van de Keizerstraat en op het erf van de Miranda's aan de Wanicastraat.

Basketbal
Eduard Alfred Zaal kwam met basketbal in aanraking toen hij ongeveer 14 jaar oud
was. De drie belangrijkste basketbalvelden m.n. Chung Fa Foei Kong, Kuo Min Tang
en Spes Patriae lagen namelijk op een steenworp afstand van zijn ouderlijke woning.
Thuis op het erf, had de scholier ook tegen de woning een geïmproviseerde
basketbalkorf geplaatst en daar oefende hij ijverig met een rubberen bal. Ook was
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hij dagelijks aanwezig op een van de drie bovengenoemde velden, loerend op en
verlangend naar een gelegenheid om de bal te mogen werpen.
In 1952, toen 16 jaar oud, werd hij lid van de basketbalclub Indepediente, waar
hij optrok met jongens als Ramon Krieger, Henri de Sanders, ‘Witje’ Sibilo, Ronny
Rens, Johan Fokke e.a. Twee jaar later mocht
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hij deel uitmaken van het eerste team en de grote doorbraak kwam in 1958, nadat
hij teruggekeerd was uit Puerto Rico, waar hij een jaar vertoefd had. Voor wat betreft
zijn basketbal carrière is dat jaar in Puerto Rico van groot belang geweest. Hij kreeg
immers in Puerto Rico - een van de top tien basketballanden in de wereld - de
gelegenheid zich technisch en tactisch zodanig te ontwikkelen, dat hij op het basketbal
gebeuren in eigen land een behoorlijk en waardig stempel heeft kunnen drukken. De
overhand hookshot en andere aspecten van het spel werden door hem geïntroduceerd
en populair gemaakt.

Hoogtepunten
Deelname aan de Olympische Spelen in Bologna (Italië). Diverse tournees in het
Caribische Gebied en Zuid-Amerika. Het in drie jaar in successie winnen van het
landskampioenschap door Indepediente.
In 1968/69 voor negen maanden naar de USA geweest om als coach stage te lopen
bij o.a. Boston Celtics. Bondscoach in 1970; in die hoedanigheid deelname aan de
Pan-Amerikaanse Spelen in Columbia (1971) en de Centraal Amerikaanse en
Caribische Spelen in Santo Domingo (1975).

In Nederland
De sierlijke en gevierde basketbalvirtuoos verhuisde in 1977 naar Nederland waar
hij als coach-trainer een briljante reputatie opbouwde. Met zijn ploegen behaalde hij
driemaal de heren- en vijfmaal de dameskampioenschappen. In 1988 coachte hij de
O.A.S. - dames in Delft om een jaar later de heren in de Eredivisie te trainen en te
begeleiden.

Persoonlijk
Gevraagd naar zijn persoonlijke adviezen aan de sportlui van vandaag, zegt hij: ‘Hard
werken op de training, luister aandachtig naar de trainer, besteed veel aandacht en
zorg aan de fundamentals’. Zaal zegt in zijn periode ook vele medebasketballers te
hebben bewonderd, maar een stak er boven allen uit, namelijk Orlando Gonsalves.
Dit vanwege zijn doorzettingsvermogen, zijn incasseringsvermogen en zijn sportiviteit.
De sterbasketballer heeft ook andere sporten beoefend, zoals tennis, baseball, voetbal
en atletiek in wedstrijdverband. Een zoon en een dochter van deze basketbalgrootheid
uit ons verleden blijken in de (sport)sporen van hun vader te zijn getreden.
Erfelijkheid!?!
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Biljarten

Johan Chin meermale biljartkampioen

Eugene Brohim. Reeds in studie tijd begaafd biljater

Marinus Groenlo, 85 jaar oudste topbiljarter in ons land.

Het biljartspel is van zeer oude datum en het behoort totnogtoe, ook in ons land,
tot de populaire spelen, al hoort het numeriek gezien niet tot de meest beoefende
sport. De laatste tijd zien meer en meer personen van middelbare leeftijd in de
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beoefening daarvan een alleszins gepaste en min of meer kunstzinnige
vrijetijdsbesteding.
Het biljarten vereist vergevorderde, specifieke, technische vaardigheden en leent
zich voor een groot arsenaal aan variaties. De passieve deelnemer - het publiek aanschouwt in stille bewondering en ontzag de handelingen der spelers en ondergaat
onmiskenbaar enige ontroering, wanneer bijvoorbeeld bij kampioenschappen de
‘begenadigde grootmeesters’ met hun grootse staaltjes van bekwaamheid door hun
overbluffende series zorgen voor hoogtepunten en sensatie van de edelste soort.
Uit de verbazende eenvoud en niettemin imponerende gratie van deze meesterlijke
manifestaties komt de schoonheid van het biljartspel tot uitdrukking; een schoonheid,
die het publiek tot de laatste carambole fascineert, in zijn ban houdt en hem alzo
dwingt in ademloze stilte te blijven toekijken. In het verleden zijn velen tot grote
hoogten gekomen.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

80

De carrière van een topbiljarter.
Paul Indiaan

Zijn parool is hij trouw gebleven - leef en laat leven - er volhardend naar strevend
te werken met en voor zijn medemens. Dit blijkt hem reeds vroeg te zijn meegegeven
als een natuurlijke begaafdheid, die hem in staat stelde ware vrienden te maken en
die ook te behouden. Het is eigenlijk geen wonder, dat hij er alles voor over had, om
enige virtuositeit te bereiken. Immers, de biljartsport combineert de elementen waar
hij van houdt: schoonheid, precisie en avontuur. Het fundament werd in zijn jeugd
gelegd.
Paulus Edwin Philippus Indiaan ziet met dankbaarheid terug op zijn jeugd. Geboren
op 3 februari 1931 te Paramaribo in de volksbuurt Koningstraat, in de omgeving van
Poelepantje, bracht hij een groot deel van zijn jeugdjaren samen met 2 broers en 3
zusters voornamelijk door aan de Vulcanusstraat te land van Dijk. In september 1943
verliet Paul met goed gevolg de Christelijke School.
Zijn jeugdvrienden - allen volksjongens - vormden met hem een hechte
vriendenkring, die verschillende takken van sport beoefende en waarvan enkele later
formidabele hoogten bereikten o.a. Ewald Meijer, Minister van Onderwijs en een
groot zwemmer, de gebroeders Mijnals, topvoetballers op nationaal en internationaal
niveau. Geboren uit een Indiaanse moeder en een Chinese vader, schijnt Paul de
scherpzinnigheid van zijn moeder en de handelsgeest van zijn vader te hebben geërfd.
Bruisend van vitaliteit, was er voor hem geen vak, geen opleiding, kortom niets dat
hem kon stuiten tot verdere ontplooiing.
In zijn jongelingsjaren (1951-1960) legde hij met veel inzet verder het fundament,
waarop hij zijn carrière als zelfstandig ondernemer bouwde. De door verschillende
maatschappijen afgegeven getuigschriften getuigen allen van de plichtsbetrachting,
de stiptheid en het inzicht van Paul Indiaan en de grote tevredenheid zijner respectieve
opdrachtgevers.

Vooruitstrevend
De ups stimuleerden en de downs werden terzijde gelegd. Zijn levenslust, energie
en vooruitstrevendheid stelden hem in staat ook bij tegenslagen een
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glimlach te produceren en blijmoedig voort te gaan.

Groot biljarter
Menige leeftijdsgenoot heeft Paul Indiaan gekend als actief en sportieve beoefenaar
in verschillende takken van sport, maar de tak van sport waar hij zijn hart aan verpande
en waarin hij grote hoogten bereikte, was ongetwijfeld de biljartsport. Hij verwierf
daarin een gerenommeerdheid zowel in als buiten Suriname.
Op jeugdige leeftijd raakte hij in de ban van dit karaktervol spel, dat hem wellicht
vanwege de vereiste grote concentratie van de beoefenaar steeds meer obsedeerde.
Dat gebeurde in de toenmalige bar van Manichand, waar een van de schaarse
biljarttafels van Suriname stond opgesteld. Paul raakte binnen afzienbare tijd zeer
gecharmeerd van de manifestatie van de sierlijkheid en de nauwkeurigheid van het
biljartspel, hetgeen hem door zijn serieuze beoefening ook binnen korte tijd in de rij
der topbiljarters van Suriname deed belanden. De geduchte tegenstand die hij in de
loop der jaren bood aan gerenommeerde toppers als Eddy en Andre Karsenhout,
Centje Goedhart, Eduard Steinberg, Aloisius Rack, George Sloote, Jan van Marion,
Winston Anches, Otmar Ponse, Herman Tjin A Djie, Max en Rudie Wong A Foe,
Moris Groenloo

Paul Indiaan aan stoot.
Let op zijn pose!!
Umpire Hoen Kijk toe.

(Maupa) en vele anderen getuigt van zijn kunnen.
Paul behaalde vele malen kampioenschappen tegen gevreesde tegenstanders zoals
A. de Clerk en A. Lie A Joe (paranam toernooi). Ook in Wageningen (Nickerie) en
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Moengo (Marowijne) zette hij zijn biljart gloriejaren voort tegen toppers zoals A.
Meijer, K. Kasidi Rene Gesser, Tjon Tjauw Liem, Keman Kisjad e.a.
De naam Paul Indiaan als topbiljarter wordt tot op heden door velen met ontzag
genoemd.
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Cricket
Wat voor de meeste balspelen geldt, geldt ook voor cricket: het vond z'n oorsprong
in Engeland. Cricket is een van de oudste sporten, zoniet de alleroudste, al is men er
tot heden niet achter gekomen hoe lang het reeds beoefend wordt. Engelse
geschiedvorsers zijn tot de conclusie gekomen, dat het tegenwoordige cricket uit
oude spelen zoals ‘rounders’, ‘stootbal’ en ‘stumpcricket’ moet zijn voortgekomen.
Omstreeks 1650 is er reeds sprake van ‘vurige pitches’, een uitdrukking die men
heden ten dage nog gebruikt. In het verhaal ‘Mysteries of Love and Eloquence’ kan
men lezen, dat ‘de ogen uit het hoofd zouden worden geschoten’ door een cricketbal
en Britse zeelieden wisselden in 1676 in de buurt van Aleppo hun arbeid af met
vissen, jagen en........ Cricket! Omstreeks 1700 werd in Schotland ‘dubbelwicket’
gespeeld, wat men toentertijd ‘tipcat’ noemde. Cricket bleef tot ongeveer 1920 een
jongensspel, nadien werd het in nieuwe banen geleid. Het zou echter nog tot de eerste
helft van de negentiende eeuw duren, eer de pers er zijn - in de aanvang zeer
bescheiden - aandacht aan besteedde.
Ongeveer in dezelfde tijd valt de introductie van het spel op de Colleges te dateren
en men komt dan ook vermeldingen tegen, dat leerlingen zich hebben onderscheiden
in Grieks en in....... Cricket. Tijdens de herziening van de regels in Engeland (1788),
is het cricketspel reeds over het gehele land verspreid; geen stad, dorp of gehucht,
of men kan er een club aantreffen, al zou het nog jaren duren eer de counties onderling

Th.L. (‘Tom’) Adamson, een ander nickeriaanse top cricketer

slag gingen leveren. De afstand tussen de wickets was toen reeds 22 yards en dit is
nadien nooit veranderd. Een nieuw tijdperk in het Engelse cricket werd ingeluid door
W.G. Grace in 1864. Hij was toen 16 jaar, maakte spoedig naam door zijn schitterende
batten en kreeg reeds op jeugdige leeftijd de naam ‘champion’. Grace gaf het spel
in Engeland een krachtige impuls; steeds verder breidde cricket zich uit en in de
laatste 50 jaren is de belangstelling nog toegenomen. Ook in Australië en Zuid-Afrika,
kortom in alle Engels-sprekende landen, trekken jaarlijks honderdduizenden bezoekers
naar de cricketvelden.
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Eens cricketer, altijd cricketer
Prins Albert Bourne
Leg-breakbowler, first wicket batsman, klasse-verdediger

Prins, Albert Bourne, geboren in het jaar 1907 uit het huwelijk van Willem Mozes
Bourne en Helen Lucretia Brown, zag voor het eerst het daglicht aan de Achterstraat
52 in Nieuw Nickerie. Reeds heel vroeg maakte hij grote opgang met zijn kunstige
staaltjes tijdens bat-en-balwedstrijden, waarmede hij de aandacht van het publiek
dwingend opeiste en van vooren tegenstander ongewenste bewondering afdwong.

Bij Excelsior
Dit was weer eens het geval in een zeer belangrijke wedstrijd tegen het team van de
plantage Waterloo, waarbij het bat-en-bal kampioenschap van Nickerie op het spel
stond. Bourne was in buitengewoon goed vorm en boekte opvallende successen bij
het bowlen, het batten en het fielden. De Directeur van de plantage Waterloo raakte
hierdoor zodanig in extase, dat hij de captain van Bournes team naderde en hem
aanraadde om de ‘opkomende ster’ de kans te geven om over te gaan naar hogere
regionen en alles in het werk te stellen, dat hij lid werd van het Excelsior cricketteam.
Hierbij werd zelfs het voorstel gedaan om bij hoge uitzondering, gelet op de
kwaliteiten van de speler, deze vrij te stellen van entreepenning en contributie. De
Prins werd lid van Excelsior en captain Kees Coleridge, alsmede andere leden van
het team bleken zeer enthousiast te zijn over het toetreden van de nieuweling als een
alleszins waardige aanwinst. Vanaf dat moment nam Prins Bourne voorgoed afscheid
van het imitatie-cricketspel n.l. bat-en-bal, en stapte met beide benen in de top van
het echte cricket, waar hij vanwege zijn aangeboren kwaliteiten geen
noemenswaardige problemen ondervond om zijn ster aan het Surinaamse firmament
en daarbuiten te doen schitteren. Zijn goed aanpassingsvermogen was daar uiteraard
ook niet vreemd aan.

Met zijn 17 jaar aan top
Binnen korte tijd bevond Prins Albert zich op het hoogste niveau dat slechts aan
weinig allround spelers beschoren is. De 17-jarige virtuoos veroverde reeds bij zijn

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

eerste optreden in Excelsior een vaste plaats in het cricketteam. De successen die
mede door het sublieme spel van de jonge Bourne geboekt werden
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waren legio. Zo werd de eerste competitie om het kampioenschap van Nickerie door
dit team met sprankelend succes afgerond en de Commissaris Boonakker wisselbeker,
alsmede vele andere prijzen werden bij deze gelegenheid door Excelsior in de wacht
gesleept. Dat deze zeer begaafde speler voor zijn club een dominante versterking
betekende, werd door niemand in twijfel getrokken en telkens opnieuw bevestigd.
Niet minder dan twaalf jaren achtereen prolongeerde Excelsior de kampioenstitel
van Nickerie.

Allrounder
Jazeker, Prins Albert Bourne werd gerekend tot de beste allround cricketers die
Suriname tot dan kende en het zou moeilijk blijken hem ook later te evenaren. Als
leg-break bowler had hij zich op een unieke manier gespecialiseerd, die erop
neerkwam dat de batsman onweerstaanbaar in de verleiding werd gebracht de bal de
lucht in te slaan, waardoor op gemakkelijke wijze een vang gemaakt kon worden.
Verder beschikte Bourne over de vereiste techniek, een prima lichamelijke conditie
en inzicht in het spel om als batsman zijn wicket te verdedigen tegen welke aanval
van de bowler dan ook. Als first-wicket batsman heeft bij een record aantal runs op
zijn naam staan. Als fielder was hij een klasse-verdediger die met heel veel
vaardigheid de bal wist te vangen of te stoppen.

Andere sporten
Buiten de cricket- en voetbalvelden heeft Prins Albert Bourne zich bij lange na niet
onverdienstelijk gedragen bij indoor spelen als dammen en toneel. Dagelijks deed
hij een partijtje dam, en reeds op 48-jarige leeftijd heeft hij helaas de hem zo geliefde
takken van sport die al te veel van zijn lichamelijke conditie eisten (voetbal en cricket)
vanwege ziekte, gevolgd door twee zware operaties, vaarwel moeten zeggen. Als
leider van en speler in de eerste Nickeriaanse toneelvereniging heeft hij zich ook op
dit gebied laten kennen als een man met veel talent en leiderschap. Hij maakte zijn
debuut in de opvoering van ‘Verzoening van Tromp en De Ruyter’. Maar... cricket
is hem altijd blijven boeien. De verrichtingen van Engeland en de West-Indies,
Pakistan e.a. op het cricketveld hield hij bij en waar mogelijk volgde hij de matches
op de radio. Het is waar: als je eenmaal cricket hebt geproefd, geobsedeerd bent
geraakt, blijf je tot je dood er innig mee verbonden.
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‘Nihil volentibus arduum’
Sam van Sichem
Een ambitieus allround sportman

Als rasechte Nickeriaan zag hij er het levenslicht en degenen die, nu nog leven, hem
van nabij meegemaakt en gekend hebben, herinneren zich deze eenvoudige mens
met een warm hart als een der Surinamers met een zeer bijzonder karakter, standvastig,
trouw, gezag uitstralend en vertrouwen inboezemend. Met twee jongere broers en
een zus is Sam opgegroeid in een gezin, waar liefde en geborgenheid de boventoon
voerden. Zijn vader was balataconcessionaris en zijn moeder een vakbekwame
topmodiste. Op school, eerst het GLO in Nieuw Nickerie, later het Mulo op de
Hendrikschool in Paramaribo behoorde hij tot de vaste kleine kern uitblinkers. Geen
wonder, dat hij na een vergelijkend examen tot de Geneeskundige School werd
toegelaten met studiegenoten als de later zeer gerenommeerde artsen Tjon A Jong,
Leckie en Polak. Helaas moest Sam deze opleiding noodwendigerwijs verlaten,
vanwege financiële omstandigheden, abrupt ontstaan door het overlijden van zijn
ouders; omstandigheden, die hem ertoe noopten zelf het dagelijks brood te gaan
verdienen. In recordtijd - Gode zij lof, was hij gewend te zeggen - rondde de koene
Sam de surnumerairsopleiding af, waarmee zijn eigenlijke ambtelijke loopbaan begon,
die bij hem - als uitzondering op de ambtelijke logheid en langdradigheid - snel zou
blijven stijgen. Hij heeft er vele en verschillende hoge en zeer verantwoordelijke
functies bekleed. Hij eindigde op vrij hoge leeftijd als griffier van de Staten van
Suriname (nu: De Nationale Assemblee) en was ook daar - zijn traditie getrouw voor allen een gewaardeerde en trouwe vriend.

Sam en het cricketspel
Ook Sam van Sichem begon als ieder Nickeriaanse jongen al heel vroeg, naast het
straatvoetballen, met bat-en-bal, een voorlopertje van het echte cricketen. Hij was
toen amper 6 jaar oud. Naast de zovele andere takken van sport en spel die hij
jarenlang op respectabel niveau heeft beoefend, heeft deze zoon uit het westen des
lands zich vooral als speler en referee in de cricketsport bekwaamd en zeer
verdienstelijk gemaakt. Maar. Aan het begin? Sam vertrouwde
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ons ooit toe:
‘Bij gebrek aan middelen om een bat en bal aan te schaffen, maakte je dan zelf
een bat van een lichte houtsoort b.v. van bebehout. Als bal een zelfgemaakte balatabal
en het wicket bestond uit een petroleumblik. Zo speelde je bat-en-bal, totdat je de
leeftijd bereikt had waarop je in een vereniging van ouderen kon worden opgenomen’.
In Paramaribo begon Sam te cricketen samen met schoolvrienden op het erf van
Oswald Spong aan de Gravenstraat, maar soms werd ook de straat als cricketveld
gebruikt. Met schoolkameraden Oswald Spong, Harry Nassy, Chris Curiel, Max
Lasley, Carlo Stroom, Sam Eliazer, Just Gouvernante, Gillis de Vries, Juda Draisdale,
Iwan de Freitas, Emile Chundroo e.a. werd de jongelingen cricketclub
‘PARAMARIBO’ opgericht. De toonaangevende cricketverenigingen waren toen:
Excelsior van Wim Anijs, Victoria van Kees Coleridge), Mariënburg van Alexander,
Rust en Werk van Charles de Vries en de jeugdvereniging Paramaribo. Cricketers
van naam en faam waren in die dagen: Wim Anijs, Harry Slijngaard, Rodrigues, Jo
de Freitas, Gomes, Labriek, Vader Chundroo, Kolader, Kees Coleridge, Bendt, De
Wit, Kolf, Ravales en Dikmoet. De populairste umpire was Flores. ‘Paramaribo’ gaf
toen een knap staaltje van moed en durf, ook van zelfvertrouwen weg. Ze daagden
als schooljongens het 3e klasse team van Excelsior uit voor een krachtmeting. In de
plaats van dit elftal bracht Excelsior een gecombineerde ploeg in het veld. De
jeugdigen verloren en vroegen om een revanche en wonnen toen met gemak. Toen
begon echt de bloei van de in populariteit toenemende club Paramaribo. Jarenlang
heeft de club het zoet der overwinning mogen smaken en is vaker kampioen geweest.
Toen wij aan sportman Sam vroegen, wat hij over het algemeen vond van de conditie
van de jongere sportlui, merkte hij op, dat dezen onvoldoende uithoudingsvermogen
laten blijken, ‘Neem nu cricket’, zegt hij, Aik kon b.v. fast bowlen vanaf het begin
van de match tot het einde om 6 uur 's middags, in totaal meer dan 60 overs zonder
vermoeid te raken. De tegenwoordige fastbowler haalt niet meer dan 20 overs. Ik
was een fastbowler met off- en legbreak, maar ook de top- en backspin behoorden
tot mijn kunnen’
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Sam als topzwemmer
Reeds in Nickerie begon deze geboren sportman in sloten en trenzen te zwemmen.
In Paramaribo leerde hij vooral het afstandzwemmen. Jaarlijks werd de afstand
Domburg B Paramaribo, een afstand van ‘17 km gezwommen, nu spreekt men met
ontzag over een marathon. Nog op hoge leeftijd legde Sam deze afstand in zijn eentje
af. Bekende zwemmers uit die tijd waren o.a. Albert May, Sam Straker, de gebroeders
Harry en Walter Amo, de gebroeders Nahar, de gebroeders Van der Jagt, de Currie's
en de Stugers, Just Kruisland, Just Kappel, Marty Goede, Guillaume Glans, de
gebroeders Wijngaarde en De Vries, Willem Campagne en Drielsma.

Sam en atletiek
Aan deze tak van sport heeft Sam jarenlang deelgehad en met succes, zoals bij hem
bij alles wat hij ondernam, vanwege zijn wilskracht en doorzetting, te verwachten
was. Enkele bekende bodybuilders uit Sams hoogtijdagen waren Clarence Seymour,
Max Petzoldt, Waldo Rogally, George en Bob Spence, Wim Essed, George Vervuurt,
Harry Roambouts, Doffie Spalburg, Leo en Frits Tjon A Jong, Lothar de Vries,
Wilfred Favery. Sam van Sichem is reeds vroeg begonnen met de atletiek. Hij was
één van de leerlingen van de school van Lionel Strongfort. Reeds als schooljongen
schreef hij zich in op een schriftelijke cursus van Strongfort (physical culture) en
deed serieus en volhardend alle voorgeschreven oefeningen, waardoor hij reeds na
zes maanden (op 18-jarige leeftijd) een volwassen atleet kon worden genoemd. ‘Het
is raadzaam’, aldus onze all-rounder, ‘dat jongelieden reeds vroeg kennis maken met
de kunst om het lichaam te ontwikkelen, maar dan - met nadruk! ‘onder deskundige
leiding’.
Van Sichem was steeds vol lof over de cursus van Strongfort en van oordeel, dat
iemand die deze lessen serieus gevolgd heeft, kennelijk de vruchten van zijn zware
arbeid zal plukken. Zware arbeid, want bepaalde oefeningen vergen meer energie
dan de zwaarste lichamelijke arbeid.
Wat Sam van Sichem op sportgebied niet gedaan heeft, is - om het maar zo te
zeggen - de moeite van het noemen niet waard. Hij is ernstig, actief en met succes
bezig geweest met boksen, worstelen, cricket, bodybuilding, atletiek, voetbal, korfbal,
zwemmen, bil-
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jarten, dammen en... dansen.
Hij is jarenlang voorzitter geweest van THESOS (Tot Heil en Sterkte Onzer
Spieren), voorzitter van de Surinaamse Bodybuilding en Weightlifting Bond, lid van
de voetbalvereniging Robin Hood, terwijl hij zich ook verdienstelijk heeft gemaakt
als jurylid bij loopnummers, umpire bij cricket en jurylid bij worstelwedstrijden.
Terecht wordt hij dan ook aangemerkt als een rasechte Surinaamse allround sportman,
‘Waar een wil is, is een weg’, gaf hij iedereen te geloven, terwijl zijn lijfspreuk
luidde: ‘Nihil volentibus arduum’ (Niets is moeilijk voor hen die willen.)

Nog een cricketcrack van weleer: Richenel Julen
Loopt na een century-score fier de baan uit (links), begeleid door een even trotse clubgenoot. Julen
was lid van de c.v. Victoria, maakte deel uit van onze nationale selektie, o.m. in 1972 tegen Guyana.
Hij was zeer sterk, zowel in bowling, batting als fieling
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Dammen
Damweelde door vastberadenheid
Guno Wensley Burleson

Roemrijke damcarrière De nu nog geen 30 jaar oude dammer Guno Burleson (geboren
op 21 mei 1969) mag zich met trots noemen: nationaal Grootmeester, Internationaal
Meester, ongeslagen Pan-Amerikaans kampioen, ongeslagen sneldamkampioen en
hij was ook ‘Sportman van het Jaar’ in 1997. Deze damweelde is niet als
vanzelfsprekend gekomen, maar in weerwil van of wellicht juist door de aanhoudende,
bijna stelselmatige tegenwerkingen van naijverige individuen en groepen van wie
men het niet zou bevroeden, maar die er kennelijk baatzuchtig heil in zagen het hem
zo moeilijk te maken, dat hij somwijlen geen been had om op te staan. Maar Guno
Burleson hield steeds stand, heeft steeds vastberaden stand gehouden, vanaf 1986
tot de dag van heden, bijna 13 moeilijke jaren lang. Zijn roemrijke damcarrière heeft
hij voor een goed deel te danken aan zichzelf, aan zijn ‘eigen ik’ die hem ertoe
aanspoort het veld te houden en zich niet van zijn stuk te laten brengen; aan zijn
geestesgesteldheid die zich niet ophoudt met intriges en onrecht, aan zijn attitude
die hem dwingt tot zelfcorrecties en introspectie niet schuwt. Maar bovenal, zegt
Guno zelf, aan die ene goede, lieve, tedere vrouw, ‘mijn dierbare moeder’, mevrouw
Gisela Vreugd-Lynch, die steeds weer de juiste toon, de juiste woorden wist te vinden
om hem doeltreffend een hart onder de riem te steken. Ja, ondanks alles, vele
‘blakabals’ werd Burleson in 1997 ongeslagen Pan-Amerikaans kampioen, in het
zonetoernooi dat in september in ons land werd gehouden. Vóór een Mogiljanski en
een Koeperman, die wereldgrootheden. Hij veroverde ook de Panam sneldamtitel
en verwierf zo alvast een norm voor de titel Internationaal Grootmeester.

Saillante scores
Januari/februari 1985: Guno kreeg als straatdammer een grotere liefde voor het spel
en bestudeerde ‘Damboek voor beginners’ op een eigen gemaakt bord met doppen
en gezaagde schijfjes uit een bezemsteel.
1986: Op 17 jarige leeftijd nam hij voor het eerst deel aan een damtoernooi en wel
het jeugdkampioenschap
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met 20 jongeren, waarin hij demi-kampioen werd.
1987: Hij werd jeugdkampioen met een 100% score en mocht Suriname
vertegenwoordigen op het jeugd W.K. in Italië.
1988: Guno werd semi-kampioen en vertegenwoordigde Suriname in Frankrijk
op het jeugd Wereld Kampioenschap. 1989: Debuteerde in het senioren
kampioenschap met 24 man en werd demi-kampioen van Suriname. (De dambond
zag af van de Olympiade wedstrijden in Italië waaraan hij moest deelnemen.)
1990: Burleson is in het 20 man tellende senioren kampioenschap ongeslagen
kampioen van Suriname geworden en plaatste zich voor het Wereldkampioenschap
in Nederland. De Surinaamse Dambond liet niet hem, maar Autar deelnemen aan
dat evenement. (Desavouerend!?!)

1991 t/m 1996. Jaren van stelselmatige tegenwerkingen
Hoewel hij deze periode binnen de top (3) is gebleven werkte alles averechts. Hij
werd 4 damjaren (in zijn hele loopbaan) niet afgevaardigd naar het buitenland - voor
meer dan 6 toernooien. Zo heeft hij ook 2 (twee) zonetoernooien moeten missen
waarbij opgemerkt dient te worden dat in die ene van 1992 te Curaçao de voorzitter
van de dambond, R. Kaiman, (die helemaal niet deelnam aan het Surinaamse
kampioenschap) zijn plaats innam. Ook het Andreiko memorial toernooi in USSR
werd bezocht door Kaiman en Autar en weer zonder Burleson.
Maar in 1994-was het raak: Burleson ging toen pas weer, sedert zijn jeugdperiode,
naar het buitenland. Hij nam deel aan het zonetoernooi in Brazilië (Goias) en werd
ongeslagen Pan-Amerikaans kampioen en Iser Koeperman tweede (op S.B.) en
daardoor verwierf Guno de Internationale Meester titel.
Op grond hiervan nam hij deel aan W.K. '94 in Nederland met zeer weinig ervaring,
waardoor het resultaat toch niet goed te noemen was.
En toch heeft hij het gepresteerd om tegen een aantal grootheden zoals: Tsjichow,
Gantwarg, Valneris, Baliakin en Clerk op zijn minst een ‘gelijkwaardige’ remise te
spelen. Gelijkwaardig!
1997: Burleson eindigde op een gedeelde eerste plaats (samen met Alfaisie en
Bendt). In oktober volgde een tweekamp tussen Bendt en Burleson. De
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sneldamkampioen, sinds 1991, versloeg zijn tegenstander op grandioze wijze en won
met 100% score.
Guno Burleson naar zijn voorkeuren en bewondering gevraagd, zegt zonder na te
denken: Alk vind Alexander Dibman (mijn favoriet) de sterkste dammer die de wereld
ooit heeft voortgebracht, maar ik heb ook enorme waardering voor Sijbrands en
Tsjichow.’
(Noot: vanaf 1991 tot heden is hij damrubricist bij het ochtendblad ‘De Ware Tijd’

W.K. '94
G. Burleson - R. Clerc (ex-Ned. kampioen en ex-wereld semi-kampioen.
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Internationaal damgrootmeester
Jonas (‘John’) Sadiek
De ‘dam-dokter’ en het ‘damwonder’

Uit het huwelijk van Jonas Barkatali (geboren te Paramaribo op 22 juni 1945) met
Hamida Ilahibaks werden 3 kinderen geboren t.w. Reza, Jerry en Tariq. Allen reeds
heel vroeg zeer goede dammers, met wie John- zoals de damgrootmeester
gemeenzaam genoemd wordt, naar het schijnt een damdynastie wil vestigen of bereids
heeft gevestigd. Jerry en Tariq waren immers in 1990 en 1996, toen resp. 19 en 15
jaar jong nationaal jeugdkampioen, resp. semi-kampioen en namen in 1989 en 1996
deel aan de jeugdwereldkampioenschappen in Tallinn, Estland. Over Johan Gregor
Mendels erfelijkheidstheorie gesproken!

Studie
John Sadiek verliet in 1963 als best geslaagde (bezitter van de gouden ster) de
Algemene Middelbare School. In februari 1971 behaalde hij het Geneesheerdiploma
en vestigde zich tot eind februari 1975 als huisarts. Op 1 april 1979 rondde hij te
Leiden/Nederland, de kinderarts opleiding af waarna hij naar zijn zo geliefd vaderland
terugkeerde om er werkzaam te zijn en zich op meer dan een gebied dienstbaar te
maken voor de Surinaamse mens en de Surinaamse gemeenschap, eerst korte tijd in
Nickerie en later voorgoed vanuit 's lands Hospitaal in onze hoofdstad.

Zijn damcarrière
De basis voor zijn zo florissante en eerbied afdwingende damcarrière werd eigenlijk
al gelegd, toen hij als 5-jarige in de barbershop te Poelepantje (eigendom van zijn
oom Willem) van zijn andere oom Jozef Moenieralam (beiden broers van zijn moeder)
de eerste damlessen kreeg, maar Willem bleef zijn grote stimulator. Al gauw, in
1951, versloeg hij zijn eerste volwassen tegenstander en won zo een flesje coca cola.
In 1956 won Sadiek zowel van de kampioen Jacques Amzand, de semi-kampioen
Hugo Mllanda als van de demi-kampioen Adjiedj Bakas. De onderwijzer Bipat Akal
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bezong hem toen in het ochtendblad ‘De Ware Tijd’ als het gemanifesteerde
damwonder. Zes jaar lang bleef de student John Sadiek de eerste jeugdkampioen van
Suriname, maar vanwege zijn leeftijd mocht hij niet deelnemen aan de seniorenwed-
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1971.
Hengelo - Nederland. Iste openkampioenschappen. In het miden de Franse grootmeester Marcel
Hisard, links Baba Sy en rechts onze John Sadiek.

strijden, ofschoon en terwijl de door hem verslagen Jules Valois Smith (19 jaar oud)
zowel in 1962 als in 1963 kampioen bij de senioren werd. In 1960 won John, wiens
ster steeds grotere hoogten bereikte van de net uit de W.K. teruggekeerde Louis Sen
A Kaw in een ‘friendly game’ wat aan de bewonderenswaardige prestatie van de
zijde van Sadiek niets afdeed. 1965: Clubkampioen van ‘Kismet’; Paaskampioen
van Suriname debuteert in de finale van de senioren en wordt direct kampioen van
Suriname.
1969: In het NAKS-invitatietoernooi eindigt hij op de 4e plaats. Ton Sijbrands
wordt kampioen.
1971-1979 is voor het damwonder’ een damloze perio-de, aanvankelijk vanwege
de opbouw van zijn huisartsenpraktijk en daarna zijn opleiding tot kinderarts, maar
dan ontbrandt in hem opnieuw de virtuositeit.
1979: In de interland Haiti-Suriname bereikt hij de hoogste score (+1)
1981/1982 eindigt hij in het Fernandestoernooi op de 2e plaats achter Waldring.
De latere grootmeester Eduard Autar werd toen 5e. In deze periode behaalde Sadiek
de titel van Nationaal Grootmeester (diploma Vlijter)
1983, '86 en '87 werd hij afwisselend sneldamkampioen van Suriname en
Nederland.
1986: Come-back in de nationale titelwedstrijd. De 5e plaats voor John. Hierbij
dient wel vermeld te worden dat de grootste stimulator voor de re-entree zijn broer
Izaak was, terwijl neef Leo Aliar -de damallrounderhem van dammateriaal voorzag
en hem, samen met Waldo Aliar, bleef aansporen tot goede prestaties. Niet tevergeefs!
1987: John Sadiek kampioen van Suriname, Pan-Amerikaanse kampioen en....
INTERNATIONAAL GROOTMEESTER. De kampioenstitel prolongeerde hij in
1988 ongeslagen en in 1989 en 1990 was hij semi-kampioen.
Tussen 1992 en 1997 behaalde hij vier maal de kampioenstitel. Wie duizelt er niet
bij zulk een spannende en grootse damloopbaan?

Andere verdienstelijkheden
Waar enigszins mogelijk heeft de damgrootmeester er steeds alles aan gedaan om
de damsport tot ontwikkeling te brengen. Al in 1979 verzorgde hij in de
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Nickeriaanse krant een damrubriek, terwijl hij initiatieven ontplooide tot de opbloei
van het damleven aldaar. Als lid van de kampioensclub ‘Combinatie '80’ getroostte
hij zich veel inspanningen t.b.v. de bevordering van de damsport. Van hem gaan ook
stimulerende impulsen uit naar de club ‘Robin Hood Variant’, die hij rijkelijk voorziet
van dam-literatuur en waardevolle adviezen. Ook Naks wordt door hem bedacht.
Sinds 1984 wordt door hem een jaarlijks terugkerend familiedamtoernooi
georganiseerd, waaraan per happening niet minder dan 16 tot 18 personen deelnemen.
Hierbij blijken de drie zonen van John al lange tijd de brilliantsten. Vaak neemt de
damdokter de trainingen van jeugdspelers, die naar het buitenland afgevaardigd
worden ter hand.

Records en primeurs
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

7 nationale titels (hoogste aantal bij de senioren)
Eerste jeugdkampioen in Suriname
Jongste jeugdkampioen (13 jaar)
Oudste senioren kampioen (51 Jaar)
Hoogste score in seniorenfinale (87%)
Hoogste aantal overwinningen op rij in finales (10 in 1996)
Eerste jeugdkampioen die later ook seniorenkampioen werd
Eerste landskampioen wiens zoon ook jeugdkampioen werd (Jerry Sadiek 1990)
Vader en zoon samen in damwereldkampioenschap (1996)
Bijnaam ‘damdokter’ (van sportjournalist Ewoud Terborg)
Onderscheiding ‘Ridder in de Ere-Orde van de Gele Ster’, 24 november 1997.
Srefidensi-toernooi 1997: samen met zijn drie zonen (en Regi Koetoe)
mini-sneldamtoernooi met 100% score gewonnen.
* Februari 1998: Eerste Open-Kampioenschap van Suriname. Gedeelde eerste
plaats met Guno Burleson.

Voorwaar, grootse prestaties om ‘U’ tegen te zeggen. Dan heeft onze internationaal
Grootmeester, de damdokter, het damwonder ook nog hobby's als bridge, troefcall,
van alles en nog wat lezen, film kijken, zang en dans.
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Korfbal
Korfballen heeft in ons land tijden beleefd waarin het aan zijn mannelijke zowel
vrouwelijke beoefenaren veel plezier en voldoening heeft geschonken. Tijden van
opbloei en ook tijden van neergang tot volkomen stilstand toe. Veel ouderen onder
ons denken nostalgisch terug aan de jaren van weleer, van vóór de Tweede
Wereldoorlog, toen schitterende verenigingen als Cicerone (Triomferend), S.D.L.
(Sport Doet Leven), S.D.U. (Samenspel Doet Overwinnen) vooral op de
zondagmorgen veel supporters en belangstellenden op de been brachten en aan deze
tak van sport populariteit verleenden. In onze contemporaine situatie lijkt het alsof
voor jongeren gesproken wordt over iets, dat zich in de dagen van Olim heeft
voltrokken. Maar, gelukkig........ er zijn tekenen, dat enkele lieden weer leven willen
brengen in deze sport.
Vóór de Tweede Wereldoorlog nam de interesse vooral bij jeugd en jongeren toe
voor het korfbalspel, dat hier ingang vond door toedoen van geïmmigreerde Hollanders
en zich langzaam maar gewis verbreidde. Langzaam, omdat de ‘conservatieve
ouderen’ strijdvaardig stelling namen tegen de ‘gemengde’ sportbeoefening, d.w.z.
gezamenlijk door mannen en vrouwen. Maar de koppige jeugd met zijn bruisende
vitaliteit en grote drang tot vernieuwing zette onverdroten voort. S.D.L. was de eerste
korfbalclub die werd opgericht en in een tijdsbestek van amper 5 (vijf) jaar volgden
niet minder dan 6 (zes) andere verenigingen dit voorbeeld. In de vroege zondagmorgen
was het dan telkens een lust om de clubs tegen elkaar te zien wedijveren.
Het eerste bestuur van de Surinaamse Korfbal Bond, S.K.B. zag er anno 1932 als
volgt uit:
Ph. Samson (voorzitter), C. Abercrombie (secretaris), F. Alom (penningmeester),
E. Stenhuys, Ph. Fernandes en C. Axwijk (Commissarissen).
Bij de bond waren als reeds bekende verenigingen aangesloten: S.D.L., Unitas,
S.L.V., Velocitas, Cicerone en Xerxes. In onze tijd heeft basketbal voorgoed de plaats
van korfbal ingenomen en velen hebben bereids het requiem gezongen, evenwel niet
vergetend een van de stonfutu's in dankbare herinnering in ere te houden, met name
JULIETTE HERENVEEN, geboren op 22 november 1918; overleden op 5 mei 1992.
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Vanaf 1932 tot 1940 maakte zij een niet weg te denken deel uit van S.D.L., een van
de sterkste en meest succesvolle korfbalverenigingen die wij ooit gehad hebben. Zij
heeft ook aan de wieg gestaan van de Korfbalbond en zich op schier onnavolgbare
wijze en met zeer lofwaardige toewijding ingezet voor deze en andere sporten.
De periode 1940-1946 heeft met al zijn oorlogsperikelen alle hoop en
verwachtingen de bodem in- geslagen. Sindsdien is het nog niemand gelukt voor
korfbal in Suriname die glans van toen te recupereren.

juliette Heerenveen
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Arthur Emile Hermelijn
De baanbreker

We schrijven: 14 oktober 1997 als we het genoegen smaken een gesprek te voeren
met de 85-jarige, nog tamelijk levenskrachtig uitziende ARTHUR EMILE
HERMELIJN, die er nog altijd trots op is te Katwijk in het district Commewijne te
zijn geboren. Voor ons is hij een der laatste nog in leven zijnde pioniers die aan het
kraambed hebben gestaan van de introductie en het populair maken van korfbal in
Suriname, zo omstreeks 1925. In zijn jonge jaren (in Paramaribo) voelde hij veel
voor het voetballen en men kon hem met zijn speelmakkers als de gebroeders Max,
Karel, en Hans Nahar samen met de gebroeders Monpellier op straat aantreffen,
hollend achter een ‘kousebal’.
Maar met voetballen heeft Arthur het letterlijk, noch figuurlijk ver geschopt. Pas
later zette hij zich met al zijn energie en vermogens in voor korfbal en hij bleef er
jarenlang mee bezig met veel succes in de vereniging C.D.L. die door CICERONE
als de meest geduchte tegenstander werd ervaren en erkend. Hij ontwikkelde zich
tot een bewonderde korfbaltopper. Hij woonde in de Prinsessenstraat, een straat waar
tal van grote sporters gewoond hebben. Arthur Hermelijn heeft jaren achtereen zijn
vereniging de kampioenstitel helpen behalen. En hij was derhalve bij een goed deel
van het sportminnend publiek een zeer geziene persoonlijkheid. Hij werd gezien en
wordt ook nu nog beschouwd als een der voorname baanbrekers voor de korfbalsport.
De sport die toen voor het etiket ‘2e nationale sport’ in aanmerking kwam en waaraan
zovele jongeren juist in zeer moeilijke jaren hun hart konden ophalen tot heil van
een gezond en arbeidzaam volk. Hulde hier aan ware vaderlanders als deze Arthur
Emile Hermelijn die met hart en ziel, een bijdrage hebben geleverd aan het stimuleren
van sportbeoefening.
Zijn advies aan jonge sporters; ‘Als je aan sport doet, doe het dan met je gehele
hart en blijf op en ook buiten het speelveld sportief’.
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Schaken
Verlevendigende ontwikkeling? We zijn in elk geval in opmars
Er bestaat een nogal vitale Surinaamse schaakbond en deze organiseert vanaf zijn
oprichting in 1955 nationale titeltoernooien, waarvan de belangrijkste zijn: het
nationaal kampioenschap, het nationaal jeugdkampioenschap en het nationaal
snelschaakkampioenschap. Bekende schakers die meerdere malen Nationaal Kampioen
zijn geworden: Jules Jacobs, Soares, van Philips, Veer sr, Tjong Tjin Joe en Neijhorst.
In de loop der jaren hebben diverse schaakmeesters Suriname bezocht. Oud
wereldkampioen Max Euwe is in de jaren veertig zelfs twee keer naar ons land
gekomen. Ook hebben diverse schakers Suriname vertegenwoordigd in internationale
evenementen. Goede prestaties werden in Caribische toernooien als de Curaçao en
Guyana Open behaald, terwijl in de jaren tachtig drie keer een team naar de
Schaakolympiade werd uitgezonden. Afhankelijk van de geschiktheid van de spelers
zijn er ook uitzendingen geweest naar diverse internationale jeugdtiteltoernooien.
Langzaam maar zeker begint Suriname haar plaats in de internationale
schaakgemeenschap in te nemen als men let op resultaten van de laatste twee
toernooien in Curaçao 1997 en Brazilië 1998.
De Wereldschaakbond FIDE organiseert vanaf 1924 de volgende evenementen:
De cyclus om het Wereldkampioenschap, waarbij deelnemers zich eerst vanuit
hun Zone moeten kwalificeren Het Dames-wereldkampioenschap
Het Jeugd-wereldkampioenschap, waarbij men U-10, U12, U14, U16, U18, of
U20 wereldkampioen kan worden
De schaakolympiade, een tweejaarlijkse landenwedstrijd waaraan bijna alle
lidlanden meedoen.
Tevens regelt de FIDE de titulatuur voor de schaakmeesters. Aan de hand van
prestaties behaald in officiële FIDE-toernooien, kan men internationaal meester of
grootmeester worden. Dit gebeurt grotendeels met behulp van de ELO of ELO-rating
van de schakers. De internationale titels die een schaker kan behalen zijn:
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Woman FIDE Master (WFM) ongeveer 2100 elo-rating Woman International Master
(WIM) ongeveer 2200 elo-rating
Woman Grandmaster (WGM) ongeveer 2300 elo-rating
FIDE Master (FM) ongeveer 2300 elo-rating
International Master (IM) ongeveer 2400 elo-rating
Grandmaster (GM) ongeveer 2500 elo-rating
Suriname heeft - op Internationaal Arbiter LEO MUNSHI na B geen internationale
titelhouders. De laatste tijd is men in die kringen meer en meer tot het besef gekomen,
dat het van het hoogste belang is te participeren in FIDE-toernooien en wel met
schakers op niveau om een gooi te kunnen doen naar de felbegeerde meestertitels.
Naar het zich laat aanzien zijn wij op schaakgebied dan ook in opmars.
Hier en nu focussen wij in dit verband op onze nationaal schaakkampioen en
schaakleraar:

Neyhorst tegen J. Pelikian (Fide Meester)
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Julian Neijhorst

Julian Neijhorst werd op 21 mei 1971 in Tilburg geboren en is derde uit een gezin
van vier jongens. Toen Julian zes jaar was, kregen zijn broers schaaklessen van een
oom, en aangezien hij af en toe mee mocht kijken, beheerste hij al gauw ook zelf de
beginselen van dit edele spel. Tot zijn vijftiende heeft deze zoon van een oud-premier
niet veel geschaakt, wel maakte hij in 1981 deel uit van een team van de O.S.
Polanenschool dat derde in een scholenschaaktoernooi werd. In 1986 werd hij door
Rudi Tjon Tjin Joe, een neef van de bekende oud-landskampioen Kiem Tjon Tjin
Joe, uitgenodigd om de schaakafdeling van de zwemvereniging Witte Lotus te gaan
versterken. Julian; inmiddels Lyceist, deed dat en ontmoette daar de inspirerende
schaakinstrukteur Arnold Vliet (nu wijlen), die hem permanent voor deze denksport
wist te interesseren. Het talent van Neijhorst ontwikkelde zich snel, ondanks het feit
dat het die dagen een turbulente tijd was in de nationale schaakwereld. Een groep
schakers had zich namelijk afgescheiden van de Surinaamse Schaakbond (SSB),
waarbij onder andere in de media de ene polemiek na de andere werd uitgevochten.
In 1987 werd Neijhorst zowel Nationaal Jeugdkampioen als Nationaal kampioen
door alle partijen te winnen. Dit was voor de SSB aanleiding om Julian het
daaropvolgende jaar tezamen met de tweeling broers Benito en Marcelino Jurgens
en Raoul Munshi af te vaardigen naar de Schaakolympiade in Thessaloniki,
Griekenland. Het jonge team overtrof de resultaten van vorige nationale delegaties
en Julian Neijhorst behaalde een goede veertiende plaats op het eerste bord. Zijn
score was 82-13 en er deden 107 landen mee. Na de Olympiade vertrok Neijhorst
voor studie naar Nederland en toen hij eind 1993 terugkeerde bleek hij niet veel aan
kracht te hebben ingeboet. Vanaf 1993 wist hij de volgende titels te veroveren:
Nationaal snelschaakkampioen 1993
Nationaal snelschaakkampioen 1995
Nationaal snelschaakkampioen 1996
Nationaal snelschaakkampioen 1997
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Nationaal rapidkampioen 1996
Nationaal rapidkampioen 1997
Nationaal kampioen 1995
Nationaal kampioen 1996
Nationaal kampioen 1997

In deze periode werd Neijhorst slechts één keer afgevaardigd naar een internationaal
toernooi, en wel dat te Curaçao in 1997. Hier werd hij achter de Internationale
Meesters Ostos (Venezuela) en Barreras (Cuba) derde. Vanaf zijn terugkeer naar
Suriname heeft onze landskampioen het werk van zijn voormalige instructeur
voortgezet. Enkele jaren geleden richtte hij zijn succesvolle schaakschool Isolani op,
met als hoofdkwartier het vormings-centrum ‘Ons Huis’. Dat de kennis en ervaring
van onze landskampioen op adequate wijze aan de jeugd wordt doorgespeeld blijkt
onder meer uit het onlangs beëindigde Nationaal Jeugdkampioenschap 1998. Van
de 26 deelnemers bleken 22 het spel van de gerenommeerde schaker te hebben
geleerd.
Van 9 t/m 18 september 1998 vond in Sao Paolo, Brazilië het Ile Copa Mercosur
kampioenschap plaats. De organisatie lag in handen van de Clubs de Xandrez
(Schaakbond Staat Sao Paolo), terwijl als sponsor de Bank Itau optrad.
Op de valreep werd een Surinaamse delegatie naar dit FIDE-toernooi afgevaardigd.
Deze bestond uit de spelers Julian Neijhorst, onze landskampioen, Michael Siban,
semi-kampioen en Dew Gajadin. Er deden 98 schakers mee aan dit evenement.
Neijhorst eindigde op de 21e, Siban op de 30e en Gajadin op een gedeelde 52e plaats.
De Surinaamse Schaakbond zet zijn doelgerichte activiteiten onverdroten voort.
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Tae Kwondo
Ivan Fernald

Ivan Fernald is geboren op 7 december 1955 te Paramaribo. Na de lagere school
bezocht hij de MULO en daarna de Kweekschool in Suriname, waarna hij naar
Nederland vertrok. In Den Haag behaalde hij de hoofdakte en besloot daarna de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding te bezoeken. Om optimaal te kunnen
participeren op de Academie besloot Fernald lid te worden van een
gevechtsportschool. In die tijd namen de gevechtssporten een enorme vlucht in Europa
en wonnen zienderogen aan populariteit.
In Delft trainde Fernald op verschillende scholen, onder andere op de school van
Jan Koster, ooit Europees kampioen en toen één der beste Tae Kwondo fighters ter
wereld. In verschillende categorieën heeft Fernald medailles en trofeeën weten te
behalen. Hoogtepunten uit zijn gevechtscarrière zijn:
1976:

Nederlands kampioen Tae Kwondo,
Delft;

1978:

Nederlands kampioen blauw Tae
Kwondo, Groningen;

1979:

Nederlands kampioen blauw/bruin Tae
Kwondo, Volendam;

1981:

3e plaats op de 1e Panam Karate
Kampioenschappen, Curaçao;

1981:

Semi contact Open Kampioenschappen,
Duitsland;

1984:

Panam Tae Kwondo kampioen Suriname.

Ander overwinningen die Fernald behaalde:
1e prijs Tae Kwondo Srantie halfzwaargewicht.
1e prijs Zuid-Holland Tae Kwondo, Krimpen aan de Ijssel.
1e prijs Nederlandse Tae Kwondo Associatie, NTA, Helmond 800 jaar.
1e prijs free fights maart 1977.
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1e prijs free fight all Budo Sports Den Haag, mei 1979.
1e prijs middengewicht 1978, Nederland.
Surinaams kampioen 1982.
Surinaams kampioen 1983.

Ook op het gebied van tafeltennis en kogelstoten heeft Fernald enkele overwinningen
weten te behalen.
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In 1979 kwam Fernald uit Nederland terug naar Suriname en richtte in dat zelfde
jaar de atletiekvereniging Yellow Birds op en in 1980 de Tae Kwondo school Yellow
Birds. Hij diende zich als instructeur aan en werd meteen opgenomen in de centrale
training van de toen bestaande Budo-organisatie en kort daarna in de nationale selectie
van Suriname.
Ivan Fernald heeft altijd een goede inzet gehad en heeft steeds bewust naar zijn
successen toe gewerkt. Volgens zijn trainers, coaches en anderen die met hem getraind
hebben, heeft hij altijd voorbeeldig getraind en had hij doorgaans weinig aansporing
nodig om consequent aan zijn zwakke punten te werken. Hij is zich zeer bewust van
wat hij kan en wat hij niet kan. Hoewel Fernald niet zo lenig is, hetgeen hij
compenseert met zijn agressie, is hij flexibel. Dit heeft hij ook te danken aan zijn
enorme wilskracht.

Specialiteit
De ‘Turning kick’ (toliochagie) vindt Fernald de gevaarlijkste trap. Hij vindt dat
vanuit die houding je over kan gaan tot elke andere, behalve een reverse kick
(momdolyo). Over zijn Adownward kick’ (naeryochagi) zegt hij dat hij die pas zal
toepassen als hij weet dat hij een goede kans van slagen heeft.

Trainers
Over zijn trainers wil Fernald geen oordeel vellen,

maar hij heeft respect voor:
Ruud Henson: zijn eerste trainer die altijd met veel enthousiasme keihard getraind
heeft.
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Jan Koster: europees kampioen en ooit eens één der beste fighters in de wereld.
Gerard Alberga: in het verleden furore gemaakt in het buitenland en als coach het
Surinaams team van 1980 B 1984 tot grote hoogten geleid.
In mei 1987 besloot Ivan Fernald zijn actieve gevechtscarrière te beëindigen. Op
bestuurlijk niveau en als instructeur is hij wel beschikbaar. En gelukkig zal hij als
trainer van het nationale team zijn krachten blijven geven.
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Taekwondo-Grootmeester
Eric Lie
Blijft ongenaakbaar zijn ideaal nastreven

De enige Surinamer met de hoge titel van Taekwondo-Grootmeester gaat door het
dagelijks sportleven als leraar en instructeur in deze tak van sport en is bezitter van
een desbetreffende sportschool.
‘Taekwondo’, legt de titeldrager Eric Lie Kwie Sjoe summier uit, Ais de Koreaanse
vorm van karate en behoort tot de hardere gevechtsstijlen. Men leert er zich een
alleszins positieve geestesgesteldheid aankweken en de beoefenaar zal na verloop
van tijd zijn lichaam als wapen gebruiken. Overigens bevindt zich aan ons lichaam
een heel arsenaal aan wapens als men die onderkent en toepasselijk weet aan te
wenden. Met Taekwondo is men in staat zijn tegenstander (aanvaller) afdoend uit te
schakelen’ Dat daarbij als vanzelfsprekend ook kennis der anatomie en
natuurwetenschappen aan te pas komen, ligt voor de hand.

't Begon 30 jaar geleden
Het begon allemaal zo'n dertig jaar geleden, toen een hier gedetacheerde legersergeant
met name Renault, van geboorte Indonesiër, zich bereid verklaarde om de ‘eenzame’
Eric Lie cum suis bij te staan bij de oefening-en i.v.m. het aanleren van
gevechtstechnieken. Maar toen diens detacheringstijd om was en hij naar Nederland
terugkeerde, stond de ambitieuze Eric weer moederziel alleen; gelukkig niet lang.
De goden waren hem welgezind en juist in die dagen remigreerde de antropoloog
Terry Agerkop naar Suriname. Als 1e Danner besteedde hij zijn vrije tijd aan
Taekwondo. Na herhaalde verzoeken besloot hij samen met Lie te trainen. Het ijverig
tweetal trok belangstelling en al gauw sloten zich gegadigden aan. Deze periode mag
worden aangemerkt als het begin van Taekwondo in Suriname o.l.v. Terry Agerkop.
Twee jaren later kon Terry Agerkop na enkele strubbelingen zijnerzijds ertoe bewogen
worden een school op te richten, genoemd WARANTE.

Eric maakt vorderingen
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Ondertussen was door en na intensieve oefening Eric Lie rijp voor de ‘zwarte band’.
Het examen kon hem hier evenwel niet worden afgenomen door Agerkop en
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daarom moest hij noodwendigerwijs naar Nederland, alwaar hij bij Jan Willem Stoker
dit examen met succes aflegde. Terug thuis werd hem gaandeweg de leiding van de
Waranteschool toevertrouwd, die na enige tijd officieel werd omgedoopt in ERIC
LIESCHOOL. Nu officieel, omdat de leerlingen en anderen deze naam reeds
gemeenzaam bezigden. Lie werd een autodidact, omdat hij volledig op zichzelf was
aangewezen. In vele opzichten ging het zeer moeilijk: geen instructeur in de nabije
omgeving en hij moest vaker naar een Grootmeester op Curaçao afreizen voor
adviezen, aanwijzingen, correcties e.d. Na 3 jaren verwierf hij de 2e Dan. Voor een
goed begrip dient men te bedenken, dat men hier bij elke Dan een verplichte
trainingsperiode in acht dient te nemen. Van 1 naar 2 twee jaren, van 2 naar 3 drie
jaren enz,... van 6 naar 7 zeven jaren. Eric bezit nu de 6e Dan, hoeft geen examens
meer af te leggen, maar kan pas na zeven jaren gepromoveerd worden tot de 7e Dan.
Een beoefenaar kan tot de 10e Dan gaan, maar dat lukt in de praktijk slechts enkelen,
die dan ook vanaf hun kleutertijd met Taekwondo zijn begonnen.

De Eric Lieschool
De school zelf, Eric Lie's ooilam, bloeit na 30 jaren nog steeds. Aanvankelijk had
hij niet alleen te kampen met de traditionele kinderziekten, maar hij moest nog meer
en tijdrovender de strijd aanbinden tegen de jaloezie van enkele instructeurs die hem
bijna systematisch tegenwerkten. Zo zelfs, dat hij meer dan eens in vertwijfeling de
moed wou laten zinken. Maar telkens plantte hij het zich weer in: ‘Doorgaan, je bent
aan iets goeds bezig, doorgaan tot je laatste snik’. En zo heeft de Eric Lie Taekwondo
school van lieverlede een zeer goede naam gevestigd in ons land en daarmee geniet
ook de grondlegger wijd en zijd grote bekendheid. Door zijn leerlingen en
oud-leerlingen wordt hij op handen gedragen en door de gemeenschap gerespecteerd.
Hij is dan ook van plan nog heel lang door te gaan, voelt zich nog fit en vitaal en zet
zijn zelfonderzoek naar de werkelijke hoogte van zijn plafond onverdroten voort,
want hij voelt dat hij nog lang zijn summum niet bereikt heeft.

Markante punten
In de afgelopen 30 jaren heeft de school zeer veel succesrijke activiteiten ontplooid.
Als markant kan dan
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in dit verband bij voorbeeld geboekstaafd worden, dat zij de eerste school is die ons
land in het buitenland vertegenwoordigd heeft en wel op alleszins waardige wijze.
Internationaal heeft men deelgenomen aan toernooien en tournees (Cayenne en
Brazilië). Men heeft in Haïti deze gevechtssport geïntroduceerd, evenals in Belem
en Frans Guyana en in Martinique demonstraties gegeven om deze tak van sport
populair te maken. Eric Lie is de eerste Surinaamse kam-pioen Taekwondo in alle
categorieën, d.w.z. leeftijdsklassen en hij draagt met zijn school onmiskenbaar bij
aan een stukje jeugdontwikkeling. In dit verband heeft zijn school als eerste gratis
lessen gegeven aan materieel misdeelde kinderen, hetgeen aan sommige lieden die
de zon niet in het water konden zien schijnen - tegen beter weten in - felle kritiek
ontlokte onder het masker van ‘Hij stimuleert de criminaliteit onder de straatjongens!’.
Desalniettemin heeft ook toen Taekwondo zijn opvoedkundige waarde bewezen en
vele oud-leerlingen zijn nu geachte, prominente burgers en hooggeplaatste
functionarissen.
In weerwil van enkele zaken die echt niet prettig zijn of niet stimulerend werken
(zoals het ontbreken van interesse en erkenning zijdens de overheid) gaat Lie
onverstoorbaar voort met zijn levenswerk.
‘Ik kan dat,’ zegt hij overtuigd, ‘omdat ik daartoe de kracht van onze Schepper
ontvang, die ik bij elke activiteit inroep en waar ik dankbaar voor ben en blijf.’

Eric Lie neemt uit handen van de Japanse ambassadeur een licentie in ontvangst.
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Tennis
Sport met specifieke waarden: Lawntennis
Recuperatie naar hoogten van weleer? Niemand kan het gegeven in twijfel trekken,
niemand het simpele feit loochenen, dat lawntennis, de tennissport vele praktische,
specifieke waarden in zich bergt. Zo is het onmiskenbaar dat tennis het
beheersingsvermogen vergroot, het lichaam en de geest staalt, de ambitieuzen
bevredigt evenals de verdedigers, aanvallers en ijdelen. Het heft de tragen en de luien
op, houdt jong en fit en men kan er zich in uitleven.
Wie wil praten over tennissport in Suriname, zal terug moeten gaan naar de dertiger
jaren, vóór de Tweede Wereldoorlog, toen een uitgelezen groep uit de koloniale elite
zich af en toe op straat liet bewonderen met racket in de hand, bevallig en puik wit
sporttenue, op weg naar de tennisbaan. Een uniek beeld van enkelingen uit de gegoede
burgerij, die zich de aan deze spirt verbonden kosten voor attributen en het
voorgeschreven dagelijks menu en God-weet-wat-al-niet-meer moeiteloos konden
permitteren.
Tennis was een elitesport, zonder twijfel, bestemd voor bijvoorbeeld eigenaren
en planters van bloeiende plantages.

Geschiedenis
Dr. F.J. Beerink, tennisdeskundige uit de 50-er jaren geeft in zijn ‘eerste Nederlandse
Sport-encyclopedie’ een historisch overzicht van de tennissport, Hieruit putten wij
de volgende anekdote: ‘We schrijven voorjaar 1878. Krank Hadow, een 25-jarige
planter uit een koffieplantage van Ceylon komt na enkele jaren tropendienst voor
vier maanden vakantie naar het moederland Engeland, zich verheugende op de
beoefening van zijn lievelingssport cricket. Edoch... Hadow

Leo Tjin A Djie een geduchte tennisser

maakt toevallig kennis met het nieuwe spel: lawntennis. Het eerste kampioenschap
zal op Wimbledon worden gespeeld. Hadow oefent drie maanden, waagt het zich in
te schrijven als een der 54 deelnemers, wint 4 ronden, krijgt een zonnesteek, komt
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in de eindstrijd gammel op de baan met een barstende hoofdpijn en wint toch het
kampioenschap, zonder ook maar één set te verliezen.’
Ook bij ons hebben zich sinds de introductie van het spel aan ongelooflijkheid
grenzende gewichtige gebeurtenissen voltrokken.
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Zijn passie voor tennis gloeit onverminderd:
Stanley Fränker
Architect van het Nederlandse tennis
Ja, er zijn er Surinamers die in het buitenland grote naam en faam verworven hebben
op sportgebied. Dit, door hun aangeboren sportliefde, hun niet aflatende toewijding,
hun ijzeren discipline en hun onwrikbaar zelfvertrouwen. Eén der zulken is
ongetwijfeld, onbetwistbaar Stanley Franker, die in Nederland op tennisgebied zijn
naam voorgoed vestigde. Het is dienstig hier voor de Surinaamse sportbeoefenaar
en -liefhebber de leermeester himself aan het woord te laten, blijkens een artikel van
de hand van Bhoendie Ramdhanie in de Nederlandse ‘Weekkrant Suriname’ van 11
maart 1998.

Den Haag
- In de tenniswereld had men gemengde gevoelens over Stanley Franker die als
bondscoach jaren de scepter zwaaide. Zijn ijzeren discipline en rechtlijnigheid
maakten hem soms onbenaderbaar voor collega's en journalisten. Inmiddels weet
men beter. Dankzij Franker is tennis enorm in aanzien gegroeid in Nederland en
speelt het land een serieuze rol in het internationale tenniscircuit. Zijn enorme
toewijding voor deze sport zorgde ervoor dat hij een belangrijk deel van zijn leven
uitsluitend met tennis bezig was. Sinds enkele maanden is hij geen bondscoach meer
van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Op 20 februari
beëindigde hij officieel zijn loopbaan bij deze bond. Zijn passie voor tennis gloeit
echter onverminderd en hij kan het niet nalaten om je aan te zetten tot het tennis.

Hoe het begon
‘Ik woonde in Paramaribo nog geen dertig meter van de tennisbaan vandaan. De
geluiden van de tennisbal die heen en weer gaat, maakte deel uit van mijn dagelijks
leven. Ik ging er balrapen en op een gegeven moment begon ik ook te spelen. Ik
bleek er aanleg voor te hebben. Mijn vader speelde cricket, en ik speelde aanvankelijk
een “surrogaat cricket” met een tennisbal. Maar daar vond ik niets aan. Mijn vader
maakte vervolgens een houten tennisracket voor mij en op het erf leefde ik me
daarmee uit.
Op de tennisbaan kreeg ik begeleiding van Nel Silos,
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de voorzitter van de vereniging. Hij was echter veel in het buitenland. Ik bestudeerde
veel internationale tijdschriften die hij meenam van zijn reizen en las over al die
bekende tennissers. Later zou ik ze persoonlijk ontmoeten’. Aldus Franker.
Tennis werd zo belangrijk in zijn leven dat zijn prestaties op school sterk achteruit
gingen. Waarschijnlijk door het strenge optreden van zijn vader, rondde hij toch de
MULO af en ging hij MO Economie studeren. Dat viel echter niet te combineren
met z'n uitstekende prestaties op het tennisveld. Op 21-jarige leeftijd vertrok hij naar
Nederland om ‘zich maatschappelijk te verbeteren’ zoals zijn vader dat formuleerde.
Maar in datzelfde jaar pakte de jonge tennisser de draad weer op van zijn favoriete
bezigheid. Intussen werkte hij op een verzekeringskantoor en volgde de opleiding
makelaar-assurantiën. Uiteindelijk vond hij de juiste combinatie door van zijn hobby
een beroep te maken. Hij werd tennisleraar, een lucratieve baan, want er was een
enorm tekort aan leraren omdat de sport een grote groei doormaakte. ‘Ik kreeg een
verscheidenheid van mensen die les kwamen volgen: een secretaresse, de eigenaar
van een nachtclub, een ober etcetera. Dat interesseerde me enorm. Het beroep van
een professionele speler stond nog in kinderschoenen. Het tenniscircuit kwam in
Amerika net in ontwikkeling, er was dus nog weinig structuur. Wereldwijd had je
de “handsome eight”, acht spelers die werden gefinancierd door een rijke zakenman,
die het circuit bepaalde. Ik heb wel wat wedstrijden gespeeld in Amerika. Maar
financieel komt er veel bij kijken, want je moet van je prijzengeld leven en die
bedragen waren peanuts. Nu ligt het prijzengeld exorbitant hoog. De uitdaging in
mijn werk vond ik in het ontwikkelen van mijn leerlingen. Ik had mensen om me
heen gehad die me leerden trots te zijn op de kwaliteit van m'n werk. Als je trots wilt
zijn, moet je ook kwaliteit leveren. Dat streefde ik ook na met mijn leerlingen’.

Beurs
Franker kreeg van Suriname een EEG-beurs om in Nederland stage te lopen bij de
bondscoach. Om de dienstplicht in Nederland te ontlopen, ging hij noodgedwongen
terug naar Suriname. Het land bood weinig mogelijkheden voor een tennistrainer.
Hij werkte enkele jaren als tennisspecialist bij de Stichting tot
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Ontwikkeling van de Sport. Al gauw bleek hij te gespecialiseerd voor Suriname. Op
27-jarige leeftijd vertrok hij naar Amerika en volgde de studie Lichamelijke
Opvoeding met als aantekening sociale psychologie in de sport. Zijn studie maakte
hem ambitieuzer en hij bleef in de VS om te werken met talentvolle spelers. In 1979
keerde hij terug naar Nederland. ‘Ik had het plan opgevat om mijn zoon weg te halen
uit de VS, omdat daar op een bepaalde manier omgegaan wordt met de zwarten. Zij
worden alleen in combinatie met misdaden geassocieerd, vooral door de media. In
films hebben ze altijd minderwaardige rollen. Op een dag tijdens het journaal vroeg
mijn zoon (hij was amper drie) me: “Daddy why all black people do such bad things”.
Ik keek m'n vrouw aan en we dachten: wegwezen uit dit land. Een negatief zelfbeeld
van zichzelf is het ergste dat een mens kan hebben.’
Naar Suriname wilde Franker niet terug, omdat het een roerige tijd was. ‘Ik koos
voor een maatschappij met vrijheid.’ In Nederland ambieerde hij geen baan in het
onderwijs. ‘Het was een tijd van vrijheid blijheid. Het zit niet in mijn bloedgroep
om kalm te blijven. Als iemand in de klas iets doet, moet ik hem in de vlerken kunnen
grijpen. Franker werd hoofdtrainer bij de tennisclub DDV Hierna maakte hij zijn
overstap naar de KNLTB. Nederland is verdeeld in 15 tennisdistricten en hij werd
door district Amsterdam van de KNLTB gevraagd om tennisleraar te worden van
dat gebied. ‘Dat heb ik drie jaar gedaan, maar ik stond niet achter het beleid van de
bond en ik bedankte voor die functie.’ Zijn grootste bezwaar was het gescheiden
beleid voor de jeugd en voor de senioren. ‘Ik was voor één leidinggevende, die de
lijnen uitzet.’

Oostenrijk
Lang treurde hij niet over zijn besluit om te stoppen. Twee maanden later gaat de
telefoon uit Oostenrijk. Of hij bondscoach wil worden. De structuren mag hij invullen.
Na enkele gesprekken wordt hij aangenomen. Hij kijkt er met plezier op terug. ‘Het
zijn drie heel vruchtbare jaren geweest met als succesvolle exponent de speler Thomas
Muster.’
Nederland volgde zijn ontwikkelingen en vroeg hem de wijzigingen in het beleid
van de bond die hij had voorgesteld, zelf te komen invullen. Dat heeft hij gedaan
van 1986 tot eind 1997.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

111
‘De Oostenrijkers waren niet gewend aan negers of andere vreemden, want ze hebben
geen koloniën gehad. In het land zelf maken ze sterk onderscheid naar woonplaats,
zo is iemand uit Tirol, een Tiroler et cetera. Elke woonplaats heeft z'n typische
kenmerken. Wat mij persoonlijk. deed schrikken, was toen ik een editorial las in het
bondsblad. Er stond over mij dat ik onbekend was in de tenniswereld en waarschijnlijk
was aangenomen vanwege “black is beautiful”. Een enorme animositeit heerste alom.
Ik ben even terug gegaan naar Amsterdam om bij te komen. Ik nam het de bevolking
niet kwalijk, want niet een Oostenrijker maar een buitenlander was bondscoach
geworden. Maar toen de successen na zes maanden eenmaal kwamen, veranderden
ze van mening.’

Racistisch?
‘Ik onderscheid twee dingen, namelijk het racistisch denken dat verfoeilijk is, en het
raciaal denken dat een menselijke zwakte is. Je afkomst heb je niet in de hand. Ik
kan er niets aan doen dat ik als neger geboren ben. De mensen denken dat ik daar
problemen mee heb, maar integendeel. Mij herinnert men zich tenminste als ik ergens
kom.
In Oostenrijk dachten de mensen raciaal, maar toen ze me beter leerden kennen,
herzagen ze hun mening. In Nederland werd ik op Schiphol altijd streng gecontroleerd.
Nu kennen ze me en mag ik doorlopen. In de VS wordt iedereen op het vliegveld
gecontroleerd, dat is het enige land waar het systeem goed georganiseerd is. Hier
lijkt het alsof mensen een cursus gevolgd hebben en een bepaald profiel hebben
meegekregen waar ik waarschijnlijk aan voldeed. Maar in alle voorbeelden ben ik
heel voorzichtig om dit gedrag te bestempelen als racistisch. De apengeluiden die
supporters maken voor Stanley Menzo is om hem te irriteren, omdat ze van de
tegenpartij zijn. Maar diezelfde supporters gaan naar Kluivert om een handtekening,
omdat ze voor zijn club zijn. Wat ik veel erger vind, is het geïnstitutionaliseerde
racisme. Zoals leraren die bewust een laag studieadvies geven aan allochtone
leerlingen. Ik wil niet generaliseren, maar dit heb ik zo vaak gehoord en van dichtbij
gezien. Dit kun je niet maken. A mind is a terrible thing to waste. Zulke mensen
mogen ze wat mij betreft opsluiten. Het zijn opinion leaders, daarin schuilt het
‘gevaar.’
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Bondscoach
‘Ik voelde geen extra druk van buiten, maar ik vertegenwoordig een bepaalde groep,
en van daaruit wordt op me gelet. Ik heb steun gekregen van de Surinamers; ze
moedigden me aan. Mijn missie binnen de bond was om Nederland binnen vijf a zes
jaar te ontwikkelen tot een tennisnatie. We hadden geen helden, die moesten gemaakt
worden. Michiel Schapers was er één van. Om hem heen heb ik een team gevormd
om mee te doen aan de Davis Cup. Toen kwam Nederland in de Wereldgroep van
de Davis Cup. Verder stippelde ik het beleid uit waarin elk kind dat geselecteerd
werd door de bond begeleiding moest krijgen op reis. Het vak van een professioneel
tennisspeler moet je leren. Daar hoort begeleiding bij. Ik heb het beleid niet
uitgevonden. In het buitenland gebeurde het al. De moeilijkheid was om trainers te
vinden die bereid zijn zoveel weken van huis te zijn. Het is een hoge prijs die je
betaalt, en ik weet niet of ik dat weer opnieuw zou doen. Ik heb veertien jaar gereisd.
Mijn zoon is 22 jaar en ik ken hem nauwelijks. Als je zo vaak weg bent, ontwikkelt
men een eigen leven. Dat geldt zowel voor mijn zoon als mijn vrouw. We zijn zelfs
een poosje uit elkaar geweest. Maar gelukkig is het goed gekomen. ‘Inmiddels hoort
Nederland tot de acht toptennislanden. Terugkijkend ziet hij zijn jaren bij de bond
als tropenjaren. ‘Het was werken, waarbij de bestuurders geen enkele vorm van
loyaliteit toonden, net als sommige spelers. Gezien de omstandigheden ben ik toch
tevreden. In mijn tijd heeft er een renaissance plaatsgevonden, door het duidelijk
vestigen van een tenniscultuur. De bestuurders hebben uiteindelijk het beleid gesteund
en hun arrogantie laten varen. Met z'n allen zijn we geslaagd, en ik ben blij dat ik
mede heb mogen vormgeven aan het volwassen worden van tennis in dit land.’ Door
zijn werk was Franker nauwelijks buiten het tennisveld te zien. Ondanks zijn
waardering voor de interesse vanuit de Surinaamse hoek, moest hij vaak nee verkopen.
Nu zou hij zich willen inzetten om de achterstand weg te nemen. Terug naar Suriname
ziet hij voorlopig niet zitten.
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George Hindorie
Tennisgenie dat alle knepen kende.

Reeds vóór deze tennisheer, die in het begin der vijftiger jaren sprankelend aan het
firmament verscheen als een metropool, hebben lieden van goede naam en faam op
alleszins sportieve wijze elkaar op de tennisbanen bekampt, op een redelijk tot hoog
niveau. In de rij van geduchte groepen van tennissers namen de verenigingen READY
en PARAMARIBO een ereplaats in. Tot de eerste behoorden heren als Gerard van
der Schroeff (jarenlang kampioen), Leonard Tjin A Djie, René de Vries, Evert
Treurniet, Rudolf Schoonhoven, Theo Smit, John Monkou, Chris Huisden, Armand
Lam Lion, Herman Thijm, Alwin May en de dames Annabella Wright, Georgine
Lobrecht, Wine Oostvriesland en Helen Nemelc.
Bij de tennisvereniging Paramaribo zijn tennispioniers als Gerard van der Schroeff,
Just Gouvernante, George Nobriga en Otto Vervuurt aangesloten geweest. In het
prille begin van de vijftiger jaren laat de jeugdige George Hindorie van zich spreken
en doet tennistoppers met verbazing en ontzag opkijken.
Geboren op 13 augustus 1933, vertrok hij na hier de Hendrik mulo-school en de
Algemene Middelbare School excellent te hebben doorlopen naar Nederland om er
zijn intellectuele ontwikkeling en vorming met veel succes voort te zetten aan de
Landbouwhogeschool Wageningen. Voor zover bekend heeft hij aan geen andere
takken van sport gedaan maar zich ten volle gericht op en gegeven aan tennis om er
hoogten te bereiken die voor tal van anderen niet weggelegd zijn. April 1950 was de
sportfiguur George Hindorie Surinames nieuwe kampioen tennis, die lange tijd in
het brandpunt van de belangstelling zou blijven staan.
Hij was zijn tennisloopbaan op 15-jarige leeftijd begonnen onder leiding van Papa
Hindorie na een jaar lang op de tennisbaan als ballenjongen dienst te hebben gedaan
en stiekem zijn ‘idolen’ nabootste met een zelfgemaakte, houten racket. Later voegde
Olton van Genderen zich bij de leiding en heeft samen met de heer Hindorie er de
grondslag gelegd voor de ontwikkeling van dit groot tennistalent.
In 1949 had hij reeds, tot verbazing van de ten-
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niswereld, gewonnen van de haast onoverwinnelijke uitblinker Gerard van der
Schroeff en wel drie achtereenvolgende malen: tweemaal in 3 sets en eenmaal in
een, waarmee hij aan het semi-kampioenschap kwam. In 1951 vertegenwoordigde
hij ons land in (Brits) Guyana, waar hij van de semi-kampioen D. Phang won en van
de kampioen der junioren. Maar al deze eclatante overwinningen zijn hem niet naar
het hoofd gevlogen. George bleef zeer bescheiden en ging voort met het verslinden
van verschillende werken op het gebied van tennis. Hij achtte zich steeds verre van
volleerd en bleef uit zijn boeken putten en hard trainen. Uit elke gespeelde wedstrijd
trok hij lering en legde zich voornamelijk toe op zijn ‘smash’ en ‘service’ ‘een goede
service betekent een punt’, was zijn overtuiging. George Hindorie was een taaie
tegenstander, waarmede thuis en uit danig rekening werd gehouden. Zijn backhand
volley's waren af. Zowel zijn forehand als zijn backhand drives waren zuiver en op
‘half court’ was hij ook de man op het veld.
TENNIS, jarenlang een elitesport heeft te onzent hoogtijdagen gekend en zijn
cracks waren ver buiten onze grenzen beroemd. Ooit, midden in de tachtiger

De 19 jarige George Hindorie in aktie

jaren, heeft bij ons een apart en zelfstandig Ministerie van Sport bestaan en toen zijn
er serieuze pogingen ondernomen om deze tak van sport te ‘populariseren’ en voor
iedereen toegankelijk te maken. Er vast van overtuigd, dat juist bij het ‘volkskind’
groot sporttalent aanwezig is. Jammer dat met de zeer korte levensduur van dit
ministerie ook de goede plannen geen kans kregen om tot implementatie te geraken.
Maar... de eenmaal geuite roep om ‘tennis voor onze jeugd’ kon niet in de kiem
worden gesmoord. En zo bemerken wij, anno 1998, dat steeds meer ‘gewone’ mensen
de drempelvrees overwinnen en met een racket in de hand hun weg vinden naar één
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van onze tennisbanen in Paramaribo en districten. En lang niet alleen notabelen,
prominenten, elite!
Zal straks de tennisroem van weleer teruggewonnen worden?!?
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Voetbal
Voetbal
Onze populairste sport.
Voetbal, georganiseerd door een bond die in staat is in ons land vele duizenden
luisteraars en bezoekers naar zich toe te trekken. Er behoeft geen twijfel aan te
bestaan, dat een tak van sport, die dat heeft bewerkstelligd, als de populairste moet
worden beschouwd.
En statistieken mogen dan uitwijzen dat een paar andere sporten, o.a. basketbal,
over de gehele wereld een groter aantal beoefenaren tellen dan voetbal, toch is er
beslist geen sport, die zo over de gehele wereld verspreid is en alom op de aarde zo
ruim wordt beoefend als voetbal. Dat is in betrekkelijk korte tijd gegroeid, althans
indien wij voetbal bezien in de vorm waarin wij het nu kennen. Deze dateert uit de
tweede helft uit de negentiende eeuw.
Voordien is er echter al eeuwenlang voetbal in allerlei andere vormen vertoond
en overleveringen wijzen op een voetbalspel, dat reeds door de Chinezen en de oude
Grieken en Romeinen zou zijn beoefend. In de middeleeuwen is in Engeland reeds
aan voetbal gedaan, zij het op zodanige wijze dat twee opeenvolgende Koningen
verboden uitvaardigden, zo ruw werd er gespeeld. Verhalen doen ook de ronde over
het niet spelen met de bal, maar. met het doodshoofd van een verslagen vijand. Andere
tijden, andere zeden en gewoonten. Doch niet alleen Engeland kan als de bakermat
van wat thans voetbal heet worden beschouwd. Ook in Frankrijk deed men in de
middeleeuwen aan een vorm van deze sport en in de zestiende eeuw was een sport,
genaamd ‘Calcio’, in Italië zeer populair. Men speelde dan weliswaar met een veel
kleinere bal dan de bekende leren bal nummer 5, waarmee tegenwoordig miljoenen
zich vermaken, maar in Italië schopte men er in elk geval tegen en een kenmerkend
feit tegenwoordig is, dat voetbal nog steeds de populairste sport is.

V.V. VOORWAARTS van 1934
V.I.N.R.: Nol Gomters, Mattes Brakke, Harry Nassy Charles van Aalst, Hans Nahar, Emil Wolf, Just
Gouvernante, John Monkou, Emil Minkou, Artsie Brunnings.
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50 jaar geleden: Eerste nationale selectie naar Nederland
Wegbereiders van voetbalrelatie Suriname-Nederland Dit jaar - om precies te zijn
in juli/augustus 1998 - was het precies 50 jaar ge1eden, dat een nationale Surinaamse
voetbalselectie, samengesteld vanwege de SVB in Nederland debuteerde in een 7-tal
wedstrijden tegen topclubs. Het was voor die tijd een uniek gebeuren, voor ons zeker
en voor de meer verwende Hollanders naar hun verwachting wellicht iets
spectaculairst met ‘jongens uit de kolonie’. Deze, met veel zorg geselecteerde
delegatie bestond uit 3 officials (Just Gouvernante, Morris Wijngaarde en Henk van
Ommeren), 18 spelers t.w. 2 doelverdedigers (Cornelis Graanoogst en André Nijman),
3 man voor de achterhoede (Willy Zorgvol, Henny Gill, Friedeman Elshot), 6
middenvelders (Hein Leeuwin, Max Woerdings, André Deira, Henk Purperhart,
André Watson en Arthur Babb) en 7 voorhoedespelers t.w. Alonso ‘Vossie’ Belgrave,
Desiré Samson, René

Trainer S.V.B. nationale selektie, anno 1999 Iwan ‘Pietje’ Frankel

‘Call’ Nelom, André ‘Ampie’ Kamperveen, Anton Wilson, Richard de Clerk en
Guno Hoen. Naar Suriname was inmiddels speciaal overgekomen de Nederlandse
trainer Wim Dubois om ons team vooral mentaal voor te bereiden. Overigens was
deze gewichtige tournee tot stand gekomen dankzij de medewerking van de KNVB,
de Eredivisieclub Ajax en de heer H.J. de Vries. Nadat de voorbereidingen getroffen
waren, verzamelden spelers en leiders op 24 juli om half twee des namiddags bij het
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KLM-kantoor, uitgeleide gedaan door honderden enthousiaste, de beste wensen
meegevende supporters.
Behouden landden de onzen na een zeer vermoeiende reis via de route
Curaçao-Amerika-New Foundland-Preswick (Engeland) op maandag 26 juli op
Schiphol, waar reeds tal van personen aanwezig waren om hen te verwelkomen,
onder wie Dr. Hugo Pos, vertegenwoordiger van Suriname in Nederland, Dr. Buiskool,
voorzitter Surinaamse Commissie ter Ronde Tafel Conferentie, de heer H.J. de Vries,
oud lid Raad van Bestuur, Dr. Lashley en echte, de heer Kleine en nog vele andere
al of niet prominente Surinamers. Van de KNVB waren aanwezig de heer Koolhaas
(voorzitter) en de heren L. van der Slik en C. Kieboom. Onze jongens werden voor
de komende 8 weken ondergebracht in Hotel ‘De Leeuwerik’ te Haarlem.
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Uitslag wedstrijden
Alle gespeelde wedstrijden mochten zich verheugen in de aanwezigheid van duizenden
toeschouwers, die gaandeweg meer en meer bewondering toonden voor de virtuositeit
der onzen.
Suriname B Ajax

2-2

Suriname B Feyenoord

1-3

Suriname B Tilburg

3-2

Suriname B Quick

4-5

Suriname - Be Quick

1-3

Suriname - D.F.C.

1-1

Suriname - Haags elftal

3-1

Gesorteerde effecten
1st Surinaams voetbalgezelschap heeft zich voor het telkens in grote getale opgekomen
Nederlandse publiek doen kennen als een groep met wil en doorzettingsvermogen,
die goed voetbal kan ten beste geven. Naderhand bleken onze jongens ware
grondleggers, pioniers en wegbereiders te zijn van de voetbalrelatie tussen Nederland
en Suriname, ofschoon pas in 1956 en daarna, toen Humphrey Mijnals als eerste
Surinamer in het Oranjeteam furore maakte, een gedurige stroom Surinaamse
voetballers a.h.w. een sportieve invasie in het Nederlandse voetbal pleegden. Na
Mijnals volgden talenten als Michel Kruin, Ludwig Mans, André Killian, Rudolf
Degenaar, Armand Monsanto, Pietje Frankel en anderen.
Een invasie, zo zelfs, dat het niet verwonderlijk is dat nu een Surinamer de
KNVB-bondscoach is, met name Frank Rijkaard Jr. Dit alles en nog veel meer zal
dan te danken zijn aan de wegbereiders van 1948, die er toen reeds een eerbiedwaardig
imago van de Surinaamse voetballer bevestigden.
Hulde daarom, ook nu na 50 jaar, aan deze goodwill ambassadeurs van wie nog
een zevental in leven zijn.

EERSTE NATIONALE SELECTIE NAAR NEDERLAND
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Onze (Voetbal) Scheidsrechters
De meest belangrijke schakel tussen het bestuur van een voetbalbond ter ene zijde
en verenigingen en publiek ter andere zijde, is ongetwijfeld ‘DE
SCHEIDSRECHTER’, de man die in de sport de meest ondankbare taak heeft te
vervullen. Het is duidelijk dat de wedstrijdleiding op hoog peil dient te staan. De
spelleiding heeft zoals bekend een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de
sport in het algemeen. De scheidsrechter wint meer en meer aan belangrijkheid,
omdat zonder hem geen sprake kan zijn van ordelijk en georganiseerd voetbal. Zo
was het, zo is het en zo zal het blijven!
De aandacht en waardering van de voetbalbond ten aanzien van de scheidsrechters
mag daarom nooit uit het oog verloren worden. Hun aandeel in de instandhouding
van de bond is van grote waarde. Met zeer veel genoegen kan worden gezegd, dat
de S.V.B. vanaf zijn oprichting ten volle heeft mogen genieten van de onmisbare
hulp en medewerking van scheidsrechters. Van een scheidsrechtersorganisatie was
in het prille begin nog geen sprake. Met een klein aantal verenigingen, die alleen op
zondagmiddag het veld betrad, bestond ook geen behoefte aan een
scheidsrechtersorganisatie. Een boodschap zorgde er al voor dat er een scheidsrechter
op het terrein verscheen. Toch verliep alles in die tijd redelijk naar wens. De
scheidsrechters van toen beschouwden het als een hoge eer om een keer als zodanig
te mogen optreden en hunkerden ernaar om hiervoor in aanmerking te komen. Hoe
het ook zij, door de tijden heen zijn er mensen geweest, die met veel genoegen hun
krachten gegeven hebben.
Het behoeft geen betoog, dat het voetbalspel valt of staat met een goed geleide
scheidsrechterorganisatie. Dit heeft het bestuur Meuleman (1957-1960) goed ingezien.
Op zijn initiatief werden de heren bestuursleden J.J. Gouvernante en R.H. Leeuwin
in 1958 uitgenodigd voor een bespreking, waarbij werd overwogen om te komen tot
de oprichting van een scheidsrechtersorganisatie. Onder leiding van voorzitter W.A.
G.J. Meuleman volgde in één der lokalen van de Hendrikschool aan de Gravenstraat
een bespreking, waarbij de heren E.Ch. Drenthe, E.A. Rudge, L.F. Raghoebar en
R.A. Belgrave ook aanwezig waren. Het begon met een wekelijkse contactavond bij
welke
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Gzaghebbende scheidsrechters van weleer

Albert James D. Wijdenbosh

James Marius Rodgers

Karel August Zeefuik

gelegenheid de knepen van het vak besproken werden; de spelregels werden
behandeld en er werden scheidsrechters aangewezen voor het leiden van wedstrijden.
Weldra bleek, dat er meer aandacht aan de organisatie moest worden besteed,
hetgeen na goed voorbereid werk van de heren J.I. Gouvernante en R.H. Leeuwin
op 18 september 1958 leidde tot de officiële oprichting van de SURINAAMSE
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VOETBAL SCHEIDSRECHTERS ORGANISATIE (S.V.S.O.). Het eerste bestuur
van deze organisatie bestond uit de volgende personen:
F.H. Gonesh

- Voorzitter

F.L. Goedhart

- Secretaris

F. de Koning

- Penningmeester

E.A. Rudge

- Commissaris

L.F. Raghoebar

- Commissaris

Nu kon er aandacht worden besteed aan de opleiding van scheidsrechters, een taak
die in handen werd gesteld van de heer F.H. Gonesh, later bijgestaan door de heren
M.W. van der Geld, T. de Freitas, F.A. Cameron en F.L. Goedhart. In latere jaren
waren ook de scheidsrechters J.E.R. Helslijnen, E.Ch. Drenthe, E.A. Rudge, S.W.
Reemnet en veel later R.R. Bueno de Mesquita en R.T. Goede belast met de opleiding.
Na reorganisatie zag het bestuur er als volgt uit:
Dr. I.E. Vas

- Voorzitter

J. de Freitas

- Ondervoorzitter

B.E. Lochem

- Secretaris

E.A. Rudge

- Penningmeester

L.F. Raghoebar

- Commissaris

Na enkele jaren goed werk te hebben verricht, ontstond er een breuk in de
organisatie, hetgeen niet bevorderlijk bleek te zijn voor de belangen van de S.V.B.
Om de organisatie wederom tot eenheid te brengen, werd op 10 maart 1965 door het
S.V.B.-bestuur een verzoeningscommissie benoemd bestaande uit de heren P.A.R.
Kolader (voorzitter) en P. Wijngaarde, J. Gouvernante en M. Wijngaarde (leden).
Een aan partijen gedane suggestie om te komen tot
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een hernieuwde eenheid in de S.V.S.O. werd door alle partijen geaccepteerd. Het
vorig bestuur trad op eigen verzoek af en op een gehouden algemene vergadering
werd het volgend bestuur samengesteld:
P.A.R. Kolader-

-

Voorzitter

M. Essed

-

Ondervoorzitter

H. Alberga

-

Secretaris

M. Wijngaarde

-

Penningmeester

H. Mobach

-

Commissaris

Hulde en dank aan allen die zich vanaf de oprichting vol hebben ingezet tot het
wel slagen van dit plan.

Scheidsrechter L. Ragoebar, F. Goedhart en E. Rudge tegenover Leo Shipper en Ettire Strok, resp.
aanvoerder van Robinhood en leo Victor. Alle 5 zijn ons bereids voorgegaan. In leven hebben ze
grote verdiensten gehad.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

121

Voetbal zijn lust en leven
Humbert Boerleider
Doorzetter met opleiding op hoogste niveau

Geboren op 17 augustus 1935 op de plantage Onverwacht in het district Para, groeide
Humbert Ronald Boerleider op aan de Kwattaweg 57, bekend als ‘Boerleider dyari’
waar met de kosoebal naar hartelust gevoetbald werd door de jeugd uit de wijde
buurt. Op gegeven tijdstip mocht Hum met grote broer Leendert mee om diens
sportverrichtingen te bewonderen en vanaf toen verplaatste zijn voetballeven zich
naar idealere locaties als Plein van 12 mei, Bronsplein, Koefroroewee e.d., tot zijn
15e jaar.
Op het Mr. Bronsplein waar hij gespeeld had voor Hopper en Ajax hebben de
heren Ludwig Hartman, Tonny Dankoor en Dick de Kom aan zijn vorming een niet
te onderschatten bijdrage geleverd. Maar... toch is het ‘de scout op zoek naar
voetbaltalent’, de fanatieke Transvaler Emanuel Mac Nack die hem tot de top heeft
doen doordringen.

Transvaler tot nu toe
Van huis uit was ‘BOELIE’ een Voorwaartser, maar het is deze ‘oom Mac’ geweest
die hem samen met Puck Eliazer, George Burleson e.a. introduceerde bij Transvaal,
die in die dagen aan verjonging toe was en derhalve de nieuwkomers welkom heette.
Als jongen van zestien mocht Humbert reeds vast in het reserveteam meedoen en af
en toe bij de senioren aanzitten als reservespeler, (nota bene: destijds moesten de
spelers zelf voor hun attributen zorgdragen; de schoolgaande Boerleider kon dat
uiteraard niet, maar geen nood: Oom Mac draaide er met plezier voor op). Vanaf
zijn 17e had deze begaafde voetballer een vaste plaats in het hoofdelftal, tot hij in
september 1965 naar Nederland vertrok. Reeds in 1956 had hij zijn eerste interland
gespeeld tegen een selectie van Frans Guyana. 3-1 voor Suriname; in 1959 pronkte
hij in ons nationaal team bij de voorronde der Olympische Spelen. Suriname-Antillen
2-2 en daarna verscheen hij nog ettelijke malen in de ons vertegenwoordigende
selectie. Gezegd kan worden dat hij zijn voetbal carrière bij Transvaal begon en deze

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

ook daar afsloot, in welke periode hij diverse trainers meemaakte, onder wie ‘Vossie’
Belgrave, vader Purperhart en
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‘Ampie’ Kamperveen en het was hoofdzakelijk door hun inspiratie, dat Humbert
Boerleider definitief koos voor het beroep van sportleraar.

In Nederland
Daartoe in de gelegenheid gesteld door de toenmalige Premier van Suriname, de heer
Johan Adolf Pengel, vertrok hij op 28 september 1965 naar Nederland om er opgeleid
te worden tot sportleraar. Ingeschreven op het Christelijk Instituut voor de Opleiding
van Sportleraren in Sittard rondde hij de twee-jarige opleiding af met als specialisatie
voetbal en handbal. Door zijn uitnemende prestaties op voetbalgebied mocht hij eerst
assistent-trainer zijn bij de eredivisieploeg Sittardia, waar hij samenwerkte met trainer
Wladimir Bheara, ooit een der beste doelverdedigers van de wereld en van wie onze
Boelie de kneepjes van het vak geleerd heeft. Op verzoek van het CIOS werd hij
door de KNVB in de gelegenheid gesteld om de opleiding tot topvoetbaltrainer te
volgen. Bij Sittardia kreeg hij een contract voor 2 jaar en mocht hij als assistent-trainer
werken bij het hoofdteam en als trainer bij het B-team. Onder leiding van George
Kessler volgde hij de A-cursus met succes. Tot op dit moment is Humbert Boerleider
de enige Surinamer met de hoogste Nederlandse voetbalopleiding.

Terug thuis
Terug in zijn ‘Oost, west, thuis best’ profileerde hij zich direct als beroepstrainer.
Relevante tijdvakken zijn die waarin hij trainer-coach van Transvaal en Bondscoach
was. Met zijn oude club behaalde hij het CONCACAF-kampioenschap, terwijl onder
zijn leiding nationaal Transvaal ettelijke malen aan onze voetbaltop pronkte. In deze
periode heeft Boerleider zijn goede sportnaam en -faam bestendigd. Jammer, dat hij
door de onverbiddelijke ‘struggle for life’ door diverse politieke situaties en
maatschappelijke omstandigheden niet kon blijven volstaan met de karige opbrengsten
uit zijn eigenlijk trainersberoep en dus noodwendigerwijs naar beter betaalde en
rechtszekere baantjes moest omzien om in de kosten van levensonderhoud te voorzien.
Daardoor heeft de gemeenschap jarenlang over de sportactiviteiten van deze zeer
gekwalificeerde sportleraar niets of niet veel meer vernomen totdat hij voor korte
tijd opdook als Directeur van het SVB-buro. Maar nu, na zijn 60e laat hij zich gelden
als

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

123
een erudiet sportjournalist en -commentator en hij hoopt ook op deze manier een
bijdrage te leveren tot de zo gewenste sportontwikkeling.

Kritiek en commentaar
Sportjournalist Humbert Boerleider neemt geen blad voor zijn mond als hij vindt,
dat met sportbelangen wordt gesold. ‘Ons voetbal’, zegt hij, ‘is reeds geruime tijd
in een dommel geraakt en als het zo blijft doorgaan komen we er nooit meer uit. Er
zijn teveel betweters. Wie bijvoorbeeld ooit gekozen is tot bestuurslid van de
moederorganisatie, waant zich automatisch deskundig. Dit is jammer en werkt
fnuikend. Onze grootste tak van sport- voetbal- is aan decentralisatie toe. Dr. ir.
Frank Essed gaf ooit daartoe de eerste stoot, maar nu moet noodzakelijk daarmee
worden voortgegaan. We zijn duidelijk beland in een nieuwe fase, maar wie wil en
zal de kat de bel aanbinden?
Boerleider is voorstander van een Paramaribo Voetbal Bond en van een landelijke
competitie, waaruit de landskampioen voortkomt. Aanleg van sportvelden en
onderhoud daarvan moeten een overheidsaangelegenheid zijn en sportbeoefening
het werk van de sportbonden. Etc. Tenslotte pleit hij voor een geleidelijke
ontwikkeling van betaald voetbal en hij wil niets liever dan met andere gemotiveerde
sportliefhebbers de handen aan de ploeg slaan.

Staand v.l.n.r. Welles, L. Marcet, A. Foe A Man, Satimin, Sanches, L. Mijnals, Beek, H. Graanoogst.
Hurkend: Ormskirk, Mac Nack, H. Boerleider.
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Wensley Runaldo Bundel
Ooit geducht bij Transvaal en in de nationale selektie, nu succesvol
trainercoach

Met SNL kampioen 1999
SNL, het voetbalteam van ons Nationaal Leger, vanaf het begin van onze opgetekende
voetbalgeschiedenis onder de naam MW (Militaire Voetbal Vereniging) lange tijd
gezaghebbend en bijna onverslaanbaar, is gedurende de afgelopen decennia een
degelijke middenmoter geweest, maar begint het nieuwe millennium als kampioen
van Suriname. Kampioen met afstand op de nummer twee en alleszins zeer verdiend,
zoals fans en niet-fans éénstemmig beamen.
Voor het eerst, ja! En een grote eer ook! Vele sportliefhebbers verkeerden namelijk
in de valse veronderstelling, dat ‘de grote beer MVV’ van toen als vanzelfsprekend
gewis enkele malen landskampioen moet zijn geweest. Maar niets is minder waar
en het was wellicht slechts een stille koestering, wishful thinking, een wensdroom
die paste in hun ideaalbeeld. Overigens kon het ook niet zo eenvoudig, omdat in die
tijd (nog) niet om het landskampioenschap werd gespeeld.

Voldaan aan voorwaarden
Noodwendigerwijs moest bij SNL een nieuwe trainer-coach, na het eerste
seizoenverlies en bijna aan het begin van de eindspurt der competitie, de leiding
nemen: Wensley Runaldo Bundel...
‘Het is uiteraard geen sinecure een team over te nemen dat midden in de lopende
competitie op de eerste plaats staat en het ook daar te houden. Vooral de geestelijke
druk is ontzettend groot, maar gelukkig is de uitdaging stuwend. De spelers konden
gemotiveerd worden. Ze waren tevens leergierig en flexibel. Er was clubliefde en
wederzijds respect zowel horizontaal als verticaal. De steun van de legerleiding was
voortreffelijk en... bovenal de wil om aan de geliefde, zeer geëngageerde trainer-coach
August Plein, die kort geleden ‘with the boots on’ plotseling kwam te overlijden (een
zware slag voor de club!) een posthume hulde te brengen door het behalen van het
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kampioenschap, was vastberaden, onverzettelijk en werkte verhevigd inspirerend.
Enfin: de voetbalgoden hebben het de nieuwe trainer-coach Wensley Bundel
gegund. Zijn gedrevenheid bracht hem grote eer en blijdschap: Met SNL
landskampioen 1999!
Wie is deze trainer Bundel? Vanwaar komt hij? Waar ontmoetten wij hem eerder?
Wensley Runaldo Bundel werd geboren in Paramaribo op 26 juni 1948 aan de
Verlengde Weidestraat en groeide daar op in de omgeving van het Jeugdcentrum der
Evangelische Broedergemeente, met een prachtig voetbalveld. En daar begon hij
met een steeds toenemende passie te voetballen op zijn 12e levensjaar. Hij zat toen
op de St. Willebrordusschool, waar hij hartsvrienden maakte, zoals ene Schmeltz die
zeker latente voetbalgaven had. Na de school met succes doorlopen te hebben was
het voor de meeste jongens direct werken geblazen, vanwege de malaise van de
naoorlogse jaren en de dreigende nooddruft in vele gezinnen. Vriend Schmeltz was
één der slachtoffers van deze situatie en vond de tijd niet om zijn talenten tot
ontplooiing te brengen. Maar Wensley bleef na het werk voetballen. Georganiseerd
in clubjes en later in Armada binnen de NGVB- competitie. Als jongen van de buurt
zou hij zich, zoals verwacht, bij de buurtclub Robin Hood moeten aansluiten, maar
zekere heer Veldhuizen wist hem te winnen voor Jong Transvaal, mede doordat hij
door deze scout van de vereiste voetbalattributen werd voorzien. Vriendjes als
Kortram, Frank Playfair en Allan waren ook van de partij. Hij was 17 jaar oud toen
hij door een toevallige samenloop van omstandigheden de plaats van zekere Douglas
mocht innemen, die bij een verkeersongeluk om het leven was gekomen. Hij viel
direct op en bleef zijn best doen om in de A-basis te blijven en geen gat in de
reservebank te branden. Zijn feitelijk doel was zo gauw mogelijk deel van de nationale
selectie te mogen uitmaken. In de top van Transvaal raakte hij bevriend met o.a.
Jules Lagadeau, Mantje Sahadewsingh, Brammerloo, Wiene Schal, Oehlers,
Vanenburg, Sordam, Wong Swie Sang en Nortan, allen coryfeeën toentertijd. Een
jaartje eerder was hij
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geselecteerd voor de Koninkrijksspelen, in welk verband hij opgang maakte op de
Nederlandse Antillen.
Als middenvelder was hij ruim 10 jaren lang niet weg te denken in de formaties
van Transvaal en onze nationale selectie. In het nationaal elftal speelde hij met
Zebeda, Korte, Purperhart, Miller e.a. Hij heeft meer dan 80 interlands gespeeld en
in die periode vele landen bezocht waaronderd, Nederland, België, Mexico, Costa
Rica en het Caribisch Gebied. Ook in clubverband bezocht hij vaker het buitenland
en met veel genoegen herinnert hij zich de prachtige wedstrijden tegen het
Nederlandse Ajax en het Belgische Antwerpen, alsmede de rijke ervaringen die hem
later zo goed van pas kwamen. Maar wat steeds bij hem het hoogst stond en nog staat
aangeschreven is het intense plezier dat je steeds aan voetbal beleeft, wanneer je naar
een wedstrijd kijkt of als trainer, wanneer je wedstrijden al analyserend volgt van
clubs die later tegen de jouwe moeten uitkomen. Dan overmant je vaker een tevreden
gevoel en wordt even vaak je gevoel van eigenwaarde gestreeld. Je voelt je lemand.

Succesvol trainer
Als trainer/coach heeft Wensley Bundel al eerder zijn sporen verdiend. Als trainer
van EDO voerde hij deze voetbalvereniging door het Randdistrictentoernooi naar de
1ste klasse van de SVB-topsectie. In dezelfde hoedanigheid heeft hij ook DECO
sucsesvol geloodst van de Eerste naar de Hoofdklasse. Hij werd met de voetbalselectie
in het kader van de Inter Guyanese spelen (IGS) kampioen.
Maar dit alles is voor Bundel geen reden of aanleiding om een lauwerkroon op te
zetten. Neen, wat hij wil is om zo lang het hem gegund is zoveel mogelijk jongeren
te animeren, inspireren, stimuleren en motiveren tot sportieve beoefening van voetbal.
Wat hij gaarne wil zien? Een doelgerichte aanpak van de ontwikkeling van ons
voetbal. Maar dan moeten de doelen eerst duidelijk gedetermineerd zijn en de
voetbalgemeenschap moet zich daarin kunnen terugvinden. De SVB zal als
moederorganisatie het voortouw moeten nemen. Er moeten vele potentiële sponsors
worden aangetrokken die, door het beschikbaar stellen van werkelijke waardevolle,
duurzame prijzen, de gezonde wedijver aanwakkeren. Er moet volop gelegenheid
zijn bestaan voor daarvoor in aanmerking
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komenden om in het buitenland hun blik te verruimen, stages te lopen en nog veel,
véél meer.
En beroepsvoetbal dan? ‘Jazeker,’ zegt coach Bundel naar ons oordeel ietwat
weifelend, ‘maar laten we niet al te hard van stapel lopen’.
Vooralsnog zal hij zijn handen vol hebben met de grote opgaven en uitdagingen
die op SNL toesnellen. Volhouden!!!
Maar tenslotte nog dit: Wensley Bundel is de enige Transvaler, die de 3 Caribische
Kampioenschappen van zijn voetbalvereniging lijfelijk heeft helpen verwerkelijken
(1970, 1974 en 1981/'82)
Ook een prestatie!!

Het kampioens team 1999 van SNL onderleiding van Wensley Bundel.

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

128

‘Meester Tiptip’ Degenaar
Talentvol jongleerder met hoofd en voet

Geboren te Paramaribo op 28 april 1950 bracht Rudolf Wilfred Degenaar een goed
deel van zijn zeer plezierige jeugd door in de zo bezongen volkswijk
‘FRIMANGRON’, waar hij met even ondeugende vriendjes als Ewald Kortram,
Alex Scholtsberg en anderen het bij die jeugd behorend kattekwaad uithaalde. Hij
doorliep de basisschool en ontpopte zich sindsdien als een behendig factotum, dat
geen enkel karwei schuwde waarmee op eerlijke wijze het dagelijks brood kan worden
gewonnen. Zo kwam hij op bevredigende wijze steeds aan zijn trekken. Door zijn
genegenheid en een beetje geestelijk overwicht had hij in zijn groep altijd heel wat
in de melk te brokkelen.

Hoe de carrière begon
Zoals bij velen uit die tijd- jongens die zijn uitgegroeid tot topsporters van goede
naam en faam - begon ook bij hem het voetballen op straat, uiteraard ongeschoeid;
bij de jonge Degenaar in de omgeving van de Wanica en de Arya Dewakerstraat, tot
zijn 15e levensjaar. Op 17-jarige leeftijd waagde hij, tezamen met buurtvrienden een
doorslaggevende stap of sprong naar het voetbalveld van de toen zo populaire
N.G.V.B., die heel veel publiek trok en waar hij aan zijn voetballoopbaan bij de v.v.
VELOCITAS vaart en allure begon te geven. Zijn transfer kort daarna naar de
roemrijke club CICERONE van de S.V.B. zou zijn sportcarrière verder markeren.
Het vermaarde Cicerone, dat grote voetballers er hun glorietijd heeft doen beleven,
zou ook een steeds technisch volmaakter Degenaar zeer hoge treden op de
voetballadder doen bereiken. Zijn erenaam ‘Meester Tiptip’ kreeg hij uit
bewonderende waardering voor zijn behendige jongleerkunsten zowel met het hoofd
als met de voeten, waarbij hij steeds de grootste kanshebber bleef.

Cicerone versus Voorwaarts
De geschiedenis van ons voetbal kan niet afdoend worden verteld zonder daarbij de
jarenlange rivaliteit tussen de verenigingen Cicerone en Voorwaarts (nu de oudste
bestaande voetbalclub) te vermelden; een
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vurige en vaak hartstochtelijke wedijver tussen twee voetbalgrootheden) die vele
jaren lang ons topvoetbal hebben gedomineerd. Elke ontmoeting tussen deze twee
rivalen- op het hoogste niveau bracht van heinde en verre, uit alle hoeken des lands
voetballiefhebbers op de been, richting CUL (SVB-stadion), omdat men er een wissel
op kon trekken, dat men zou genieten van voetbal met steeds meesterlijke staaltjes
van virtuozen, hoewel meer dan eens het geheel kon verworden tot een onsportief
vertoon, zowel bij spelers, bestuursleden als het publiek. Het waren grotendeels de
spelers van deze twee ploegen die onze nationale selecties vormden om op veelal
waardige wijze ons land te vertegenwoordigen. Toppers van weleer, wiens naam
door ouderen onder ons totnogtoe met ontzag en een tikkeltje heimwee in de mond
wordt genomen. Vedetten als de gebroeders Henny en Hugo Landkoer, de gebroeders
Charles en Cornelis Naloop, Leo Rijzenburg, Harry Nassy, John en Emile Monkou,
Hans Nahar, Just Gouvernante, M. Brakke; allen toen reeds legendarisch.

Rudolf in Voorwaarts
Na ongeveer drie jaren in het bauxietstadje Moengo te hebben gewerkt, alwaar hij
ook zijn voortreffelijk voetbal-kunnen tot veel genoegen van het publiek ten beste
gaf in de ploegen van respektievelijk CONCORDIA en S.D.O., keerde Rudolf terug
naarde hoofdstad en deed hij zijn intrede bij de v.v. VOORWAARTS, toen al een
der reuzen. Daar vergastte hij jaren achtereen voor- en tegenstanders op perfect en
genietbaar voetbal, samen met zijn oudere broer George en zijn neef Paul Degenaar,
later ook een beroemdheid. Daar beleefde en maakte hij deel uit van de roem die
straalde uit het ongeslagen kampioenschap van Voorwaarts, anno 1952; het
formidabele elftal met even geduchte spelers als goalie Cornelis Graanoogst (Ade
engel’), Henry Gill, Ludwig Mans, Edwin Wijls, Edhard, Leo Kogeldans, Roël
Guicherit, Guno Hoen, Renwich Wolf e.a.
De grote eer, een ideaal waar ieder opkomende voetballer naar streeft, viel hem
in 1954 te beurt, toen hij geselecteerd werd om het nationaal elftal te versterken in
de strijd tegen MILLIONAIRES, een bundeling van uit Uruguay, Chili, Argentinië
en Venezuela geselecteerde topspelers. ‘Een magnifieke en legen-
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darisch geworden wedstrijd’, zegt Meester Tiptip nu nog; een ontmoeting die met
Vrouwe Fortuna een beetje aan onze kant door Suriname met 2 - 0 werd gewonnen.
In ons nationaal elftal had deze voetbalstèr een vaste plaats verworven als rechtsbuiten,
waar hij evenals in Voorwaarts telkens weer een uniekgoede beurt maakte tegen
buitenlandse teams als Remo, Paisandu, BoaVista (Zuid-Amerika) en verscheidene
Europese clubs die ons land een bezoek brachten.

In Nederland
In 1975, het jaar van Surinames staatkundige onafhankelijkheid, toen velen het
zogeheten hier niet meer zagen zitten, vertrok ook Rudolf Degenaar naar het
voormalig Moederland om er zich met zijn gezin metterwoon te vestigen. Zijn
45-jarige leeftijd stond

hem niet in de weg om ook daar naar ‘steeds hoger’ te streven. Hij voetbalde er het
liefst voor de tweede, hoewel hij meermaals gevraagd werd zich in te delen bij de
eerste divisie. Hij studeerde en behaalde het KNVB trainersdiploma, waarmee hij
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zich verdienstelijk maakte. De technisch volmaakte voetbalkunstenaar Rudolf
Degenaar had een zoon die successievelijk, maar met beslistheid in de sporen van
zijn vader trad. Hij voetbalde zeer verdienstelijk voor ‘KLEURRIJK’, het Nederlands
elftal voor jongens van Surinaamse origine. Helaas is deze begaafde speler reeds in
de bloei van zijn leven in een vliegtuigongeluk (1989) aan zijn, menselijker wijs
gesproken, voortijdig einde gekomen. Wat het geheim is van het grote voetbalsucces
van Meester Tiptip? Zelf denkt hij: ‘Echte liefde voor de sportbeoefening, steeds
degelijke voorbereiding en bereid zijn uit fouten lering te trekken.’
Als zijn sportlievelingen noemt hij Desi Samson en ‘Cal’ Nelom, Pele en Didi uit
Brazilië en de boksers Joe Louis en Cassius Clay. Komt er ooit een Hall of Fame in
ons land, deze held uit ons voetbalverleden zal er zeker vereeuwigd zijn!!! Tenslotte
kan nog worden vermeld, dat deze ooit zo serieuze voetballer zich in gezelschappen
ook doet kennen en bewonderen als een humoristisch anekdoteverteller; een graag
geziene figuur, die zijn hoorders tot een bijna tranend lachen weet te brengen.
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Topper van het eerste garnituur:
Puck Eliazer

Het Plein van 12 mei op de hoek van de Van Idsingastraat en de Van Sypesteynlaan
heeft niet alleen voor de Surinaamse geschiedenis betekenis. Jarenlang is deze lokatie
ook de bakermat geweest van menig topvoetballer met haast legendarische roem.
Dit ‘dierbaar plekje grond’ dat een tijdlang door tal van onvoorziene en mistroostige
omstandigheden een verwaarloosde, desolate, deplorabele aanblik teweegbracht tot grote ergernis van wie het in beter tijden hebben gekend - werd medio 1998
geregenereerd en zijn oude glorie ietwat gerecupereerd, tot grote vreugde van vooral
de omwonende jeugd en jongeren. Plein van 12 mei! Velen zijn er die bij het horen
en/of uitspreken van die naam heimwee krijgen, terugverlangend naar de terugkeer
van de vele, vele dagen waarop ze daar ‘elk wat wils’ naar hartelust konden ravotten
of, ietwat groter geworden, zich de basisbeginselen van een tak van sport eigen
maakten. Purcy ‘Puck’, Murvin, Louis Eliazer, geboren op 16 juni 1933 is één van
de vele goede vruchten die het Plein van 12 mei heeft afgeworpen. Samen met zijn
jeugdvrienden Tony Dankoor, Humphrey Berggraaf, Phili Delshot, Lando Brunings,
Walter Asin, Karel Zeefuik, Humbert Boerleider en August Foe A Man.
Een van de steeds terugkerende, voorname inspanningen van Puck heeft bestaan
in het telkens uitvinden van staaltjes en trucs om de tegenpartij van streek te brengen.
‘Zo’, vertelt Puck, ‘Tony Dankoor had het zogeheten rondspelen van de bal bedacht.
We noemden het “Wackerminuut” naar de naam van onze club. De tegenpartij
probeerde dan met man en macht de bal te bemachtigen. Dat was dan het moment
voor een plotselinge dieptepass en deze leverde bijna altijd een doelpunt op. Menig
wedstrijd is zo gewonnen’. De voetbalcarrière van Puck Eliazer, een en al frisheid,
vreugde en geluk, heeft vele hoogtepunten gekend, waaronder het kampioenschap
met ELTO (Bronsplein), hetzelfde met FORTUNA in het district Saramacca, zijn
aantreden in het nationaal elftal tegen een Braziliaanse club, de wedstrijd met
FORTUNA '54 tegen REAL MADRID in Madrid. Ook zijn vertrek als semi-prof
naar Nederland samen met Edgar Green en
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Humphrey Rudge voor de club Fortuna '54 moet als een bijzondere gebeurtenis
worden opgetekend.
Puck woont al geruime tijd in Nederland, alwaar hij voetbaltrainingen verzorgt voor
jongetjes tussen 6 en 8 jaar, de z.g. F en E-jeugd van een amateurclub in Nijmegen.
Voor wereldvoetballers als Pele, Garincha, Didi, Distefano, Cruyf en Maradonna
heeft onze voetbalberoemdheid veel bewondering gekoesterd en aan alle sportlui
geeft hij gaarne het advies: ‘Probeer de vreugde die je zelf aan de sport beleeft, ook
uit te stralen’.

Achter: Green en Rudge
Voor: Puck Eliazer, Hans Nahar en Burleson
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Ramon Lesley Elliot (‘Victe’)

Een aanvoerder en voorbeeldfiguur om te idealiseren In de zestiger en zeventiger
jaren schitterde aan ons firmament een stervoetballer in de persoon van ene Ramon
Lesley Elliot, die in zijn relatief korte levensduur zijn naam boekstaafde in de analen
van onze voetbalgeschiedenis. De vermaarde ‘balkunstenaar’ Desi Samson, ooit zijn
trainer bij de Militaire Voetbal Vereniging (MVV) beschrijft hem in een ‘In
Memoriam’ (30 mei 1977) als ‘een jongeman, die zienderogen gegroeid is tot de
grootste hoogten van ons voetbal’ en ‘een persoonlijkheid met wilskracht,
doorzettingsvermogen, plichtsbesef, discipline en leiderscapaciteiten’. Voor de
schrijver, die bekend staat als een zeer kritisch mens, karig en voorzichtig met het
uitdelen van complimenten, was het hoogtepunt van deze unieke Elliot zijn wedstrijd
tegen Botafogo die speelde met cracks als Zagalo, Gerson, Elton, Nilton Santos e.a.
Ramon Lesley Elliot werd op 10 mei 1948 te Paramaribo geboren. Op 14-jarige
leeftijd begon hij te spelen voor de v.v, ATLAS. Hij bleef voor deze vereniging
spelen tot zijn zestiende jaar, waarna hij voor ROBINHOOD, zijn
lievelingsvereniging, ging spelen. ‘Victe’ - zo werd Ramon populair in de
voetbalgemeenschap genoemd - heeft zich in zijn Robinhoodperiode ontpopt als een
uitstekende achterhoedespeler, niet alleen, maar tevens als een allround voetballer
van uitzonderlijk formaat. De dienstplicht riep, ook Ramon Elliot moest zich
aanmelden en trad zo in militaire dienst. Zijn roem was hem daar vooruitgegaan en
al spoedig was hij de aanvoerder van de toen reeds in enig aanzien zijnde Militaire
Voetbal Vereniging. Victe bleef de harde zwoeger en is frequent tot grootse prestaties
gekomen.
Deze zeer voorbeeldige voetballer is talrijke malen voor ons nationaal elftal in het
buitenland uitgekomen en bij deze gelegenheden was het telkens weer Elliot die
wonderbaarlijke reddingen bracht. Krantenkoppen in de geest van ‘Elliot, de grote
stopper van het Surinaams elftal’, ‘Geen nationaal elftal denkbaar zonder de kundige,
tactvolle en in alle opzichten goed spelende Ramon Elliot’, waren dan ook niet vreemd
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voor het voetbalminnend publiek.
‘Victe’ heeft tot zijn dood zijn plaats in het vertegenwoordigend elftal weten te
handhaven, zich als het ware onvervangbaar makend. Ook in het Caribische gebied
heeft Ramon als stervoetballer een klinkende naam. Furore maakte hij o.m. in
Cayenne, Costa Rica, de Nederlandse Antillen en zelfs in Mexico. Samen met Almelo,
Doesburg, Ostendorf en Hercul vormde hij, onder leiding van bekwame trainers een
totaliteit, die allerwege eerbied en bewondering afdwong. Zij deden MVV in topvorm
geraken dat zodoende een reële bedreiging vormde voor alle andere hoofdklasseteams.
Met Elliot als aanvoerder en Hercul als een ware ‘rots van Gibralthar’ naast zich,
stevende MVV ongenaakbaar naar het kampioenschap. Deze veldheer van MVV
genoot grote populariteit, zowel onder de jeugd als onder de senioren. En dat, lang
niet alleen vanwege zijn uitmuntend spel, maar meer nog vanwege zijn positieve
instelling; eigenschappen die hem reeds van jongsaf maakten tot een MENS; die je
ernaar deed verlangen een goede vriend van hem te zijn. Ramon Lesley Elliot was
meer dan wie dan ook in staat zijn team naar een overwinning aan te voeren.
Reeds in 1968 was hij door de Vereniging van sportjournalisten in Suriname
uitgeroepen tot ‘Voetballer van het jaar’.

Het Robinhood-team ten tijde van Elliot
Staand v.l.n.r.: Ramon Elliot, Kenneth ‘Bossa’ Kluivert, Siegfried Haltman, Gerrit Nickoop, Bill
Waterval en Louis mijnals.
Hurkend: Leo Shipper, Ronald Koorndijk, stanley Krenten, Nelis van Dorpel, Jules Jordan en Ewald
Sion.
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Een evenwichtige topvoetballer:
August Foe a Man

Serieus, niet zonder ambitie, schotvaardig Wie August Foe A Man in zijn
voetbalgloriedagen in het leven van alledag op straat ontmoette, zou bij hem niets
bijzonders, niets buitengewoon, niets uitzonderlijk opvallend ontdekken. Hij zou bij
eerste kennismaking de indruk wekken van een doodgewone, welhaast ordinaire,
timide jongeman. Daarentegen ontpopte hij zich op het voetbalveld als een steeds in
evenwicht verkerend, hartstochtelijk, agressief aanvalsleider, aan wie het publiek
veel voetbalgenot beleefde.
Bij ons naspeuren van de antecedenten van deze voor ons boek als ‘held uit ons
voetbalverleden’ getipte centrale figuur, is over deze Foe A Man geen enkel kwaad
woord gevallen, noch bij zijn club SONNY BOYS, noch bij de NGVB en ook niet
bij de NATIONALE SELECTIE.

Reeds vroeg ontpopt
August Foe A Man werd geboren te Paramaribo op 24 april 1933. Zijn sportloopbaan
begon hij als ongeschoeide voetballer op het mini-voetbalveld van ‘Plein van 12
mei’ aan de Van Sypesteynlaan. Hij was toen 12 jaar oud. Op 15-jarige leeftijd stapte
hij in de eveneens ongeschoeide afdeling van de Mr. Bronsplein Sport Bond, waar
vele toppers van ons voetbal hun loopbaan begonnen zijn en deze tot uitzonderlijk
grote hoogte hebben gebracht. In dit verband noemen we slechts: Michel Kruin, Leo
Kogeldans, Erwin Sparrendam, Edwyn Wijks, de Mijnalsen. August, gemeenzaam
‘GUS’ genoemd, deed zich toen reeds kennen als een voetballer met optimale
technische kwaliteiten, gekoppeld aan goed en scherp spelinzicht, terwijl hij ook
gevreesd werd om zijn hoge mate van schotvaardigheid; iets, dat tot de schier
noodzakelijke, maar zeldzame eigenschappen bij menig speler ontbreekt en bij even
veel nogal te wensen overlaat.

Geschoeid topvoetbal
Toegerust met voornoemde kwaliteiten was het voor Gus niet zo moeilijk om naar
de Surinaamse voetbaltop door te stromen. De in die tijd zeer ijverige en beroemde
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August Foe A Man Topscorer van de hoofdklasse met 36 doelpunten.

ze’, wist de 17-jarige August voor zijn club aan te trekken en te behouden. Binnen
afzienbare tijd had de veel belovende, van talent niet gespeende Foe A Man als
aanvalsleider een vaste plaats verworven in het basiselftal van Sonny Boys die tot
op dat moment was aangesloten bij de geschoeide afdeling van de NGVB. Gus heeft
in de jaren waarin hij in NGVB-verband voor Sonny Boys voetbalde een wezenlijke
en zeer verdienstelijke rol gespeeld en alzo uiteraard heel veel bijgedragen tot de
door zijn club behaalde successen. Sonny Boys was toen in onze voetbalwereld
zonder meer een begrip. Zijn leiderscapaciteiten en de bezadigde wijze van omgang
met anderen hebben hem in onze samenleving ook tot een geziene figuur helpen
bestempelen. Toen de samenbundeling van de twee voetbalbonden, met name de
SVB en de NGVB eindelijk een feit werd, betekende deze mijlpaal tevens de hoop
op vooruitgang van ons voetbal. Immers, hierdoor was het mogelijk geworden om
alle voetbaltalent te bundelen en ter beschikking te stellen van één, ongedeelde echte
nationale selektie. Gedacht wordt hierbij aan topspelers als Buyne, Foe A Man,
Marcet en menig anderen.

In de nationale selectie
Binnen korte tijd na de verbroedering van de twee bonden wist August Foe A Man
een vaste plaats in de aanvalslinie van onze selectie te verwerven en te behouden.
Op zeer waardige wijze, ruim 15 jaren lang. Na zijn ‘actieve’ voetbalperiode hielp
hij het veteranenvoetbal in stand en op peil houden en gaf hij zijn krachten aan o.m.
de Stichting Nazorg Oud Voetbal Internationals, een Stichting o.l.v. Guno Hoen die
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zich ten doel stelt de doelgroep sociaal-maatschappelijk en waar nodig financieel bij
te staan.

August Foe A Man 7e van links bij Sonny Boys
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Voetbalscout van de eeuw:
Frits Juda
Een gouden hart, vooral voor voetbal

Er is totnogtoe, heel dichtbij het einde van de 20e eeuw, geen ander geweest als Juda.
Een man, wier voornaamste sportactiviteit heeft bestaan in het op zoek gaan naar
voetbaltalent, voor ieder ander wellicht niet merkbaar, maar voor het gevoelig oog
en de sportieve geest van Juda onmiskenbaar, ook daar waar deze bijzondere aanleg
bij heel jonge straatvoetballers nog slechts latent aanwezig was. Vastberaden en
onvermoeibaar trok hij door de vele buurten van Paramaribo en de randdistricten,
naar plaatsen waar van enige voetbalaccommodatie geen sprake was, maar waar de
straat het ‘voetbalveld’ bij uitnemendheid vormde. Hij kwam er en ontdekte! Het
resultaat was eminent. Ja, Frits Juda had grote liefde voor de sport, een gouden hart
voor speciaal het voetbal; hij verrichtte met toewijding de job die hij zichzelf op de
schouder had gelegd. Terecht wordt hij genoemd als DE scout aller tijden, voor wat
voetbal aangaat.

Jeugd
Frits Johan Juda werd geboren op 13 april 1922 en zijn hele, van levenslust bruisende
jeugd werd a.h.w. in beslag genomen door de padvinderij en voetballen, wat ook na
de Hendrikschool voortging. Betreffende de sport werd hij geïnspireerd door zijn
naaste buren, de familie ANIJS, bekend om hun sportliefde, hun sportiviteit en in
wiens woning een arsenaal van goed onderhouden voetbal- en cricketattributen te
bewonderen viel. Frits denkt met een warm hart terug aan die tijd met zijn
sportmakkers als Humbert Davids, Chris Reeberg, Hugo Alberga, Purcy Chew Ghoy
(H), Badjoe van Ommeren (H) en anderen. Heel jong initieerde hij samen met ‘Kippe’
Brunings, Nel Silos, John Kuiperbak een welperij in Groep I der Padvinderij en op
zijn 12e levensjaar was hij - eenmaal de smaak beet - uiteraard bij de ouderen, waar
- naar zijn zeggen - de spreekwoordelijke discipline en doorzetting hem eigen zijn
geworden en waar hij aan atletiek deed.
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Zijn lievelingsclub
VOORWAARTS is zijn lievelingsclub vanaf zijn jeugdjaren en dat is ze tot vandaag
gebleven, ondanks de
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minder goede resultaten die in de competities om het landskampioenschap geboekt
worden. En Juda kan over zijn club heel, heel veel vertellen. Zo herinnert hij zich,
dat Voorwaarts aanvankelijk een elite club was met voetballers die grote furore
hebben gemaakt in onze geschiedenis: een Johnny Monkou, een doelverdediger als
Harry Nassy, een John Gomperts, Chas van Aalst, Just Gouvernante, Hans Nahar.
Ook na de Tweede Wereldoorlog krijgt Voorwaarts een grote stroom van zeer
talentvolle spelers te huisvesten. Te noemen zijn: keeper Graanoogst, André Deira,
gebroeders Deegenaar, Guno Hoen, Henny Gill, Welles enz. enz. Het was toen alles
wat de klok sloeg achtereenvolgens Voorwaarts - Ajax, Voorwaarts - Cicerone,
Voorwaarts - Robin Hood. Maar na 1957, toen vele capabele spelers vertrokken,
kreeg deze populaire en gerenommeerde voetvalvereniging vele harde downs te
verwerken, die zij slechts moeilijk of zeer moeizaam en gebrekkig te boven kwam.
Juda is van oordeel, dat Voorwaarts en in het algemeen ons voetbal - in vergelijking
met toen - er niet op vooruit is gegaan. Integendeel! En de erudiete scout kan dat
weten, beargumenteren en staven.

Scouting
Voor Frits Juda die in 1948 samen met adjudant Morris Wijngaarde en luitenant
Pelkman de Surinaamse Atletiek Bond in het leven riep, was niettemin scouting de
belangrijkste en specifieke sportactiviteit. Hij heeft in de glorietijd van het Mr.
Bronsplein vooral daar veel jonge, talentvolle spelers ontdekt die allen tot de hoogste
top zijn opgeklommen. Om er als voorbeeld uit de talrijke groep slechts enkele
overbekenden uit te kiezen. Voor Voorwaarts: Kogeldans, Mans, Wijks, Hupsel,
Welles, Deegenaar. Voor Robin Hood: Mijnals, Kruin, Marbach, Sparendam, Schal.
Ooit werd hem door het Hoofdbestuur van de SVB gevraagd een
scouting-programma voor geheel Suriname te ontwerpen en deze te doen
implementeren. IJverig en enthousiast ging hij aan het werk met een Commissie ad
hoe onder zijn leiding en verder bestaande uit Desi Samson en Blackman (H). Jammer,
dat deze commissie een doodgeboren kindje bleek, omdat de initiatiefnemer, de SVB,
niets meer van zich liet horen.
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Op sociaal vlak
Ook op sociaal gebied heeft Frits Juda spontaan en bewogen niet weinig gedaan voor
vooral sociaal zwakkeren en misdeelde jongeren uit arme wijken. Jarenlang is hij
pro Deo, vrijwillige medewerker geweest van de Reclasseringsdienst om jeugdige
delinquenten weer op het goede spoor te krijgen. Jarenlang heeft hij in de grote
volkswijk Abrabroki jongens en meisjes van de straat afgehouden, hen bezighoudende
met spel en sport, huiswerkbegeleiding, haken en breien. En ook daar ontdekte hij
talent, deze fijngevoelige talentenjager.
Voor kinderhuizen werkte hij in zijn vrije tijd en hij heeft zich steeds beijverd om
werk(e)loze voetballers aan emplooi te helpen. Rustig genietend van een welverdiende
‘oudedag’ in het gerenommeerde Huize Margriet aan de Kwattaweg, vertelt Frits,
nog buitengewoon goed uitziend, ons zijn levensverhaal. Een waar verhaal met geen
zweem van overdrijving, maar gaandeweg meer en meer bewondering afdwingend.

Voorwaarts Kampioensploeg in 1978

Frits Juda, nu rustig genietend van zijn oudedag, met mevr. Krind en Guno Hoen.
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Leonard Eduard Kerk
Ooit prof-voetballer in Venezuela.

Het zal de opmerkzame lezer kennelijk opvallen, dat bij elke topsporter of zo u wilt,
sportheld uit ons verleden, sportliefde, wilskracht en volharding - naast een dosis
natuurlijke begaafdheid - de onmiskenbare en onontbeerlijke hoedanigheden zijn,
die garantie bieden voor het bereiken van grote hoogten, al wordt zulks niet telkenmale
opnieuw en uitdrukkelijk beklemtoond. Ook en uiteraard is het bij de getalenteerde
sportman Leonard Eduard Kerk niet anders verlopen. Deze Kerk werd te Paramaribo
geboren op 15 januari 1915 en groeide op in de typische volksbuurt Frimangron, die
overigens vele sporthelden heeft voortgebracht. Het ouderlijk huis - moeder een
werkvrouw en vader een handarbeider - stond aan de Grote Dwarsstraat, thans A.L.
Waaldijkstraat geheten, tussen de Pontewerfstraat (nu Anton de Komstraat) en de
Gemenelandsweg. In deze buurt had de ‘maestro - van - later’ een heel prettige jeugd,
waarnaar de jongens van nu slechts reikhalzend kunnen uitzien: hechte
vriendschapsbanden, wederzijdse ondersteuning, spontane mededeelzaamheid en
vanzelfsprekende empathie; alles wat je steeds naar die buurt deed terug verlangen,
omdat je je er volkomen thuis wist. Later verhuisde het gezin naar de min of meer
elitebuurt van de Burenstraat en nam zijn intrek in een erfwoning op het perceel
tegenover de gerenommeerde apotheek van J. Polanen. Uit beide milieus had Kerk
goede en trouwe vrienden.
Gedurende zijn voetbalperiode in Suriname kon men hem 's avonds vaker zien in
het gezelschap van Bertje Doesburg, alias Larea naar de bekende ‘voetbalgod’ uit
Peru. Overdag was hij bij ‘Call’ Nelom, in zijn leven reeds legendarisch. Trouwens,
gedrieen maakten zij deel uit van de V.V. Transvaal. Nelom had namelijk veel foto's
uit Nederland, waaronder actiefoto's van Bakhuys, en al die foto's werden serieus
bestudeerd, besproken en van commentaar voorzien. Voorzitter van Transvaal was
in die periode de alom bekende Wim Bos Verschuur, die een meubelwinkel aan de
Klipstenenstraat bezat, welke hij ter beschikking van de jeugd stelde voor
samenkomsten.
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De voetbalperiode van Leonard Kerk is niet zo vlot van de grond gekomen. Het
begon met het blootsvoets voetballen. Hij heeft drie maanden lang, zich bijna alles
opofferend, keihard moeten sparen om een voetbaluitrusting die bij een ‘grote jongen’
past te kunnen kopen. Daarna mocht hij meedoen aan de oefeningen op Lantidjari,
een perceel achter de Bonifaciuskerk, maar deze harde tijd blijkt hem later geen
windeieren te hebben gelegd.
Wat als een eerste hoogtepunt in zijn Surinaamse voetbal carriere beschouwd had
moeten worden, werd een ware ontgoocheling.
Leonard Kerk werd geselecteerd voor het nationaal elftal, maar trainer Landkoer
weigerde botweg hem daarin op te nemen. De trainer vond de jongen gewoonweg
‘te brutaal’. In zijn eerste Interland zou hij tegen Trinidad zijn uitgekomen, maar
Brakke mocht in zijn plaats optreden, in weerwil van de publieke roep om Kerk.
In het buitenland heeft deze Surinaamse sporter grote opgang gemaakt met zijn
staaltjes van spelvaardigheid, waarbij hij bijvoorbeeld als een vliegtuig enige tijd
boven het veld zweefde, de bal in de lucht pakte en een draai van 180 graden maakte.
Gado gi! Sommigen noemden hem d'Andrade naar een voetbalkunstenaar uit Uruguay.
Anderen bezigden gaarne de liefkozende aanspreektitel ‘Maestro’. Op Curaçao hielp
hij de V.V. Boys leiden naar het kampioenschap (1945) en vele jaren als lid van
Xerxes op Suffissant was hij de gangmaker naar een langdurige eerste plaatsbezetting.
In 1947 komt men de toen 32 jarige Kerk als profvoetballer in Venezuela tegen.
Ook als schaker heeft Leonard Eduard Kerk zich laten gelden. Tegen de
oud-wereldkampioen Euwe speelde hij remise, evenals tegen de internationale
Grootmeester Donnor. De eerste maal in 1947 en de tweede in 1984. In april 1989
verloor hij na een drie en een half durende partij van Timman. Later werd Kerk
gediplomeerd schaakleraar en verzorgde hij schaaklessen. Op zijn oude dag kijkt de
‘maestro’ met genoegen en erkentelijkheid terug op hetgeen hij gepresteerd heeft.
Hij geeft nog steeds schaakinstructies aan wie erom vraagt en bestudeert gestadig
de schaaktheorie. ‘Vroeger’, zegt hij, ‘was ik een bezielde bewonderaar van Walter
Amo (de N.G.V.B.
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doelverdediger), Hans Nahar, Nelom, Desi Samson, Kolf, Budel en Foe A Man. In
Nederland kijkt hij gaarne naar het spel van Gullit, van Basten, Rijkaard, Vanenburg,
Menzo en van Breukelen.
De nu bejaarde sportheld-uit-ons-verleden heeft naar eigen zeggen een plezierige
oude dag; hij voelt zich nog vitaal en trimt elke week tenminste zes kilometer. Wat
een genade!
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Door een ring te halen persoonlijkheid:
Stanley Humbert Krenten
‘Koning’ dribbelaar, uitblinker in fairplay

‘Srapoe’ was zijn bijnaam en werd met bewonderend respect uitgesproken. Vertaald
betekent het ‘scherp’ En in deze duidt het op het zich duidelijk aftekenend, fijn
onderscheidingsvermogen, waarmede de desbetreffende voetballer zijn dribbelkunsten
met grote precisie, ongenaakbaar en onnavolgbaar ten beste geeft tot vermaak van
het voetbalminnend publiek, maar tot ontsteltenis van de weerstrever die van deze
kunstigheid de dupe wordt. Het is Stanley Krenten, die vanaf het ongeschoeide
voetballen op het Mr. Bronsplein, op Moengo, bij de verenigingen Orkaan, Transvaal
en Robin Hood grote opgang maakte met zijn begenadigdheid en andere positieve
gerichtheden. Hij is de voetbalwereld ingegaan, op 12-jarige leeftijd, aan de
Awarradam als zovele, talrijke anderen: met niets opvallendst, niets spectaculair,
maar de sportwereld verlaten als een door een ring te halen persoonlijkheid met
eigenschappen als spontaniteit, eerlijkheid en eerbied voor zijn naasten.

Uit zijn jeugd
Als je op 26 december 1938 aan de Awarradam in Groot Paramaribo geboren bent
en er de eerste 25 levensjaren moet laten verglijden, kan het moeilijk anders dan dat
je je in je jeugd noodwendigerwijs met traditionele jeugdspelen hebt beziggehouden
als knikkeren, djompofoetoe, tikipaw, vlieger oplaten en andere zaken, die slechts
minimale kosten, geen geld verslindende benodigdheden vereisen. En natuurlijk .....
voetballen op straat en achtererven met een kousebal. Ook zwemmen en zeker een
duik nemen in de domineekreek bij Poelepantje; iets, dat door ieder ouder angstvallig
en met grote gestrengheid verboden werd. Immers, in deze vrij diepe kreek hadden
bij gebrek aan leiding en toezicht reeds menige verdrinking plaatsgehad, al werden
evenzovele voorkomen door het tijdig ingrijpen van de legendarische
meester(zwemmer) Willem Campagne, naar wie een straat is vernoemd vanwege
zijn onvolprezen verdienstelijkheden, vooral ten behoeve van onze jeugd. Toch zijn
als het ware uit die relatief vuile kreek topzwemmers voortgekomen in de persoon
van b.v. William
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Kraan naar wie het plein bij Poelepantje is genoemd, Ewald Meyer en de gebroeders
Nahar. Poelepantje, waar van heinde en verre de jongens al of niet stiekem bijeen
kwamen om er te (leren) zwemmen of een ‘koprie’ te springen in het water. Men
moet weten, dat er van zwembaden nog lang geen sprake was. Maar voetballen werd
meer en meer Stanley's lust en leven, meer en meer verpandde hij zijn hart daaraan,
steeds er op uit anderen hoe dan ook de loef af te steken. Ja, ambitieus was hij zeker,
op zijn manier. De achtererven van de buren, het speelterrein bij uitstek van Stanley
en zijn kornuiten werd de jongens op den duur te eng en de last aan de buren te gortig.
Men verplaatste zich daarom naar het Mr. Bronsplein op de hoek van de
Gemenelandsweg en de Nepveustraat, waar Stan mede-oprichter werd van zijn eerste
echte voetbalvereniging, met name ERROL FLYN, die van zich liet spreken met
spelers als Bill Waterval, Waldie Brammerloo, George Nuboer e.a. Baantjes lagen
toen niet voor het grijpen voor wie de lagere school had afgemaakt en vanwege de
hachelijke financiële toestand van de ouders werd het moeilijk. Stan verplaatste zich
daarom naar ons bauxietstadje Moengo op zoek naar werk. Helaas tevergeefs en hij
hield zich daar, wonend bij een oom, in hoofdzaak bezig met voetballen.

Naar Orkaan
Ietwat mistroostig terug in Paramaribo, werd hij gelukkig na enige tijd opgevangen
door de gebroeders Tam (Kobus en Sep) van het gelijknamige bouwbedrijf, waar
hem emplooi werd aangeboden en hij - middelerwijl ontwikkeld tot een evenwichtige
en niet te versmaden voetballer - werd opgenomen in de gelederen van de v.v. Orkaan,
waarin ook toppers huisden als Paul Culbard en Freddy Goedhart, de latere
FIFA-scheidsrechter en bondscoach. Voordien had hij korte tijd gevoetbald voor
Transvaal, zulks op instigatie van zijn jeugdvriend Burleson.

Bij Robin Hood
Uiteindelijk - na een aanbieding van het bestuur en de clubaanvoerder Louis Mijnals
- verhuisde Stan Krenten naar Robin Hood, de club waar hij overigens sinds lang
begeerde deel van uit te maken. Hier ontplooide hij zich tot het volmaakte toe, tot
een fysiektechnisch begaafde voetballer, die uitblonk in snelheid, dribbelen,
balcontrole, de tactiek om zijn tegen-
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spelers beet te nemen. Troetroe, reeds na de eerste oefening werd hem in Robin Hood
een vaste plaats toebedeeld; iets, wat toen slechts heel weinigen is ten deel gevallen.
Sinds toen heeft hij ook jarenlang in onze nationale selectie een vaste plaats bezet
en heeft hij het zelfs als aanvoerder op uitstekende wijze gedaan. Deze ‘koning’
dribbelaar heeft zich van besturen, van spelers en van publiek de ongeveinsde
bewondering weten te verwerven. Vooral het respect van klein en groot, van jong
en oud, van zowel voorals tegenstanders dwong hij af door zijn bezadigde
levenshouding, zijn kameraadschap, zijn altijd puikbeste kleding, zijn uitnemende
contactuele eigenschappen en zijn voorbeeldig gedrag. Op het voetbalveld heeft hij
het altijd angstvallig vermeden en met succes - om zich schuldig te maken aan
veronachtzaming van de spelregels of het kwetsen van een speler. Fairplay stond bij
hem hoog in het vaandel en nimmer hoefde een arbiter hem op de vingers te tikken.

Ouwe dag
Alhoewel Stanley Humbert Krenten, zoals tallozen uit zijn tijd, slechts de lagere
school doorliep, hebben zelfstudie, wilskracht, uithouding, gezonde wedijver en
idealisme hem na 35 dienstjaren bij de Surinaamse overheid zijn dienstverband doen
beëindigen als gepensioneerd bestuurssecretaris. Als bestuursopzichter heeft hij,
dienend in verschillende districten, er steeds alles aan gedaan om er de (voetbal)sport
tot ontwikkeling te brengen.
Na zijn periode als actieve speler (w.o. 12 jaren Robin Hood, 7 jaren nationale
selectie) is hij trainer geweest

Een hecht Robinhood trio: Niekoop, ‘Dikke’ Koorndijk en Krenten.

van enkele elftallen waaronder die van Voorwaarts.
Rustig genietend van zijn oude dag, trapt bij nog steeds in veteranenverband tegen
een voetbal aan en heeft hij zijn stabiele levensstijl behouden. Nog steeds door een
ring te halen.
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Een legendarische, kwalitatief groot voetballer:
Michel Kruin
Eersterangs sporter en doelpuntenjager

Zeer jammer! In Michel Kruins glorietijd - 6 jaren in Suriname en nog veel langer
in Nederland - waren er nog geen videocamera's die voor het nageslacht de
spelkwaliteiten van de ‘Meester’ konden vereeuwigen. Daarentegen, met de
vastlegging van de kunstige en welhaast artistieke voetbalverrrichtingen van voor
sommigen ‘totnogtoe de grootste en beroemdste midvoor van Robin Hood’, willen
wij thans vooral voor onze jongeren de Michel Kruin-estafette-toorts brandende
houden, opdat zij alleszins geïnspireerd en gemotiveerd raken om uit hun eigen
potentie het summum te halen.

Jeugd en progressie
Michel is in Moengo geboren op 15 april 1933 als eerste van vier zoons, van wie
twee jong gestorven zijn. Ook zijn moeder overleed heel vroeg, in 1943, maar zijn
vader die op 3 september 1998 de eerbiedwaardige leeftijd van 96 bereikte, was nog
‘still going strong’. Michels voetballoopbaan - hij zag in voetbal zijn ambacht,
ofschoon hij ooit bij LTT (nu Telesur) en bij Kersten gewerkt heeft, met welke
ervaring hij later bij PTT-Nederland een baan vond - ja, zijn voetbalcarrière begon
op ‘Koeliewee’ tegenover Markt-zuid. Al gauw viel hij op temidden van velen en
boekte gestaag progressie. De eigenaar van dit groot stuk land, waarop volksmensen
waren gehuisvest liep weg van Michels voetbalgave en noemde hem ‘Meester’ in
de voetbalvereniging MYOB, later REMO. Vaak kon men Michel zo goed als overal,
waar gevoetbald werd aantreffen, want reeds toen kreeg hij vele ‘betaalde’
aanbiedingen. Wie hem in zijn team had, was namelijk zeker van de overwinning.

Robinhooder
Michel Kruin debuteerde in 1950 op 17-jarige leeftijd bij Robin Hood, toen o.l.v.
trainer Gersie in een wedstrijd tegen het vermaarde Voorwaarts. Hij maakte direct
grote opgang en werd als nieuwe ster luid en geestdriftig begroet door de
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de nieuwe aanwinst. Vanwege Michel trokken de RH-wedstrijden steeds meer publiek
en al
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heel gauw werd alom door jong en oud - vooral de jongens begonnen hem meer en
meer te idealiseren B zijn naam genoemd als de zuiverste goalgetter met het keiharde
schot. Kruin zelf roept graag een wedstrijd tegen MVV in zijn herinneringen terug.
Het ging om het landskampioenschap en MVV betrad het stadion met veel fanfare
alsof niemand haar de komende overwinning kon betwijfelen. Zo zeker van zijn zaak
was men. Maar Robin Hood won met 4-1; Kruin scoorde 2x fantastisch, Budel en
Winter elk 1x even meesterlijk. Op het punt van vertrek naar Nederland speelde
Kruin zijn laatste wedstrijd voor Robin Hood in augustus 1956. Aanvankelijk zat hij
als eregast op de tribune. De rust ging in met een 0-3 achterstand voor Robin Hood.
Toen begon het talrijke publiek in koor te gillen en nogmaals te gillen om Kruin. Hij
leende snel een paar voetbalschoenen en werd ingezet. Kruin scoorde driemaal keihard
en Robin Hood won tenslotte met 5-3.
Als topvoetballer over het algemeen, maar vooral bij de Robinhoodclan heeft
Michel Kruin grote faam en zelfs verering genoten. Zoals van bij voorbeeld één der
grootste Robin Hood fan(atici), de blikslager A.G. Maasdamme aan de
Zwartenhovenbrugstraat dichtbij de Gemenelandsweg. Zijn werkplaats was het
officieuze clubgebouw van zijn zo geliefkoosde vereniging en na elke overwinning
van Robin Hood waren daar op opvallende borden pijnlijke leuzen en aanmerkingen
te lezen voor de verslagen ploeg, terwijl er permanent een levensgroot portret van
o.a. Michel Kruin op de voorgevel prijkte.

Voordelige hoedanigheden
Klaarblijkelijk hebben enkele in Kruin samengebundelde kwaliteiten ten grondslag
gelegen aan zijn unieke grootheid als voetballer: Hij was een goalgetter van formaat.
Hij zelf heeft de tel aangaande het aantal door hem in totaal gescoorde doelpunten
niet kunnen bijhouden. Volgens een buitenlandse commentator scoorde hij zo vaak
en zo veel, dat hij daardoor zijn tegenstanders een minderwaardigheidscomplex
bezorgde. Michel kon met zijn lange benen verbazingwekkende snelheden
ontwikkelen. Een verslaggever duidde hem treffend aan als ‘Robinhoods loopwonder’.
Volgens Michel kon hij de 100m en dat nog wel op voetbalschoenen, binnen elf
seconden halen. Wat
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een sprint! Hij heeft voetbal vanaf zijn jeugd gekoesterd als zijn grote liefde, zijn
veredelde ambitie, zijn inherente passie. Michel was een ‘meester’ in passeren,
omspelen, kapoe en beni; met zijn belagers kon hij a.h.w. naar believen doen en
laten, hetgeen vaker veel wrevel bij hen opwekte. Michel had een oerhard, welhaast
dodelijk schot, waar menig keeper terecht echt bang voor was en anderen dit
jammerlijk aan de lijve hebben gevoeld. Ons dunkt, dat enkel een voetballer die
eveneens beschikt over deze bundel van positieve gerichtheden ooit weer het niveau
en het formaat van deze Michel Kruin kan bereiken.

In het buitenland
Het lag, gelet op 's mans bravoure, in de lijn der verwachtingen dat Michel evenals
de Mijnalsen de aandacht van het buitenland zou trekken. In ‘De West’ van 25 april
1955 stond te lezen: ‘De beroemde Robin Hood middenvoor Michel Kruin vertrok
samen met de drie Mijnalsen naar Brazilië voor het spelen voor de club ‘America’.
In de editie van 9 mei d.a.v.: ‘Volgens een radiobericht uit Pernambuco is de
voetbalwedstrijd van gisteren een daverend succes geworden. De Surinamer Kruin
zorgde voor liefst drie doelpunten. Dit deed hij zo magnifiek, dat hij werd uitgeroepen
tot ‘Commandante Hollanders’. De club America is thans kampioen van de eendaagse
k.o.-competitie en de leden zijn niet weinig trots op hun Surinaamse collega die hun
dit kampioenschap bezorgde’. Tot zover het dagblad ‘De West’. Het is evident, dat,
aangezien Brazilië van oudsher voetballers exporteert en praktisch geen behoefte
heeft aan import van voetbaltalent, het aanwerven van Michel Kruin en de Mijnalsen

Kruin met echtgenote

een extra dimensie heeft gekregen. Toen Humphry Mijnals, André Kamperveen of
Michel Kruin in de vijftiger jaren naar Jamaica moesten om er te spelen en over het
‘of, of’ nog geredetwist werd, hakte SVB-voorzitter Emile de la Fuente de knoop
resoluut door en betaalde uit eigen zak de passage voor Michel.
Na Humphry Mijnals vertrok Michel Kruin in november 1956 naar Nederland.
Zijn reis werd betaald door ene Frank Moll en de Nederlandse Blauw-Wit supporters.
In Nederland aangekomen adviseerde Humphry - toen Blauw-Wit nogal weifelachtig
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Elinkwijk het plakboek met sportreportages van Michel
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even had doorbladerd, was de zaak rond. Michel Kruin mocht direct spelen. Door
een 3-0 overwinning op Willem II (alle doelpunten waren van de debuterende Michel)
bleef Elinkwijk in de eredivisie en bij deze club heeft de begaafde Surinaamse
eersterangssporter een eerbiedwaardige staat van doelpunten opgebouwd, later bij
DOS voortgezet.
De sensationele lijst ziet er als volgt uit:
1956/1957

B 3 doelpunten

1957/1958

B 15 doelpunten

1958/1959

B 26 doelpunten

1959/1960

- 4 doelpunten

1960/1961

B 14 doelpunten

1961/1962

B 12 doelpunten.

En in DOS-gelederen: 1962/1963 - 9 en 1963/1964 - 3 doelpunten.

Einde van de wedstrijd
Michel Kruin - samen met de Mijnalsen de eerste Surinamers in het Nederlandse
topvoetbal - hing zijn voetbalschoenen aan de wilgen toen hij 35 jaar geworden was,
volgens hem de ideale leeftijd om met voetballen te stoppen. Daarna volgde hij
serieus trainer-scursussen en weldra was hij bevoegd en bekwaam trainer van diverse
clubs. Ter wille van zijn conditie deed hij ook aan zaalvoetbal en fungeerde hij als
tennistrainer en Bspeler. Als voetballer heeft Kruin zich wijselijk onthouden van
roken en alcohol. Zijn favoriete voetbalcracks in Suriname waren ‘Kol’ Nelom,
‘Ampi’ Kamperveen, de keepers Nijman en Graanoogst. Internationaal had hij
bewondering voor Pele, Didi en Garincha. Bij slappe Robinhood-wedstrijden kan
men in een hoek op de tribune soms nog een oude man moedeloos horen verzuchten:
‘If Kruin ben de.....’
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Sierlijkheid en sportiviteit hem op het lijf geschreven:
Jules Lagadeau
Sterke persoonlijkheid en technisch ‘af’

Jules Theodorus Lagadeau, geboren te Paramaribo op 31 Juli 1939 begon zijn
sportloopbaan reeds op zeer jeugdige leeftijd in de omgeving van de Koningstraat.
Eén van zijn kameraden, ene Leo Schipper heeft hem het meest gestimuleerd om
‘Koning Voetbal’ als hoofdschotel van zijn sportmenu uit te kiezen. Jules, met een
bijzonder begaafde dosis aanleg voor deze tak van sport, stak toen reeds met kop en
schouders ver boven zijn spelmakkers uit.
Zo, .... dit zijn dan enkele van de zo goed als alledaagse gegevens over één onzer
voetballers van topklasse. Maar wij achten ons niet in staat de roemrijke antecedenten
van Jules Lagadeau beter en treffender te verwoorden dan de Ambassadeur van de
Republiek Suriname in Nederland, Drs. Evert Azimullah, t.g.v. de 22e verjaardag
van onze Republiek bij de uitreiking van de Eremedaille in goud, verbonden aan de
Ere-Orde van de Palm.
De Ambassadeur hield deze toespraak om van o.a. deze sportheld de bijdrage aan
onze voetbalontwikksling voor het voetlicht te brengen en noemde daarbij Lagadeau
bij zijn bekende troetelnaam t.w. ‘Mister Voetbal’ en ‘Grootmeester’. Hij schetste
waarheidlievend het een en ander o.m. als volgt:
‘Jules Lagadeau ontdekte zijn natuurtalent tijdens het voetballen op de
Beatrixschool. Al spoedig nam hij deel aan de scholencompetitie en mocht als
aanvoerder uit handen van de toenmalige gouverneur Klaassensz de kampioensbeker
in ontvangst nemen. Zijn talenten ontgingen zijn vrienden van de Benjaminschool
niet en die wisten hem te overreden zich aan te sluiten bij de Benjaminboys, een
voetbalorganisatie uit de omgeving van het bij de jeugd zo geliefde Mr. Bronsplein.
De bekende historicus André Loor was toen promotor van dit elftal. In 1957 maakte
dit voetbalfenomeen zijn eerste buitenlandse voetbaltrip naar het toenmalige Brits
Guyana.’
(Noot auteur: de selectie o.l.v. Ludwig de Sanders en André Kamperveen was in
het kader van de Koninkrijksspelen samengesteld door de Commissie
Samson-Nelom-Hoen om in Nederland te voetballen,

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

151
maar de trip ging niet door. Guyana kwam in de plaats daarvan.) De Ambassadeur
vervolgt:
‘In 1959 volgde deelname aan een voetbaltoernooi op Cuba en wel als lid van het
nationale elftal en in 1960 deelname aan het kwalificatietoernooi voor participatie
in de Olympische Spelen. Gespeeld werd tegen Argentinië, Brazilië en Peru.
‘Belangrijk is te noteren, dat Jules Lagadeau op jeugdige leeftijd - in 1957 - zijn
debuut maakte als speler voor Transvaal, welke club zich in de hoogste klasse van
de Surinaamse Voetbal Bond had gekwalificeerd’. (Noot: Vanaf 1955 had hij voor
Robin Hood gevoetbald). ‘In Nederland bleek ook interesse voor Lagadeau te bestaan,
die in 1963 als eerste Surinamer voor PSV speelde, maar een aangeboden contract
niet kon accepteren en dus naar Suriname terugkeerde, waar hij trainer/coach werd
van 1972-1974 en wel zowel voor de senioren als de junioren van Transvaal. In 1973
werd onderzijn bezielende leiding Transvaal landskampioen en jeugdkampioen.
Lagadeau wist verder als trainer/coach van de s.v. Jai Hind deze club in de kompetitie
van 1984/'85 van de eerste klasse op te trekken naar de hoofdklasse. Daarna was hij
trainer/coach van de hoofdklasser Indramaju.
Jules was op het veld een sterke persoonlijkheid voor zowel zijn medespelers als
voor de tegenpartij. Zijn uitstraling dwong gezag af in teamverband en voor zijn
tegenstanders was hij onberekenbaar. Zijn assists, zijn passes, zijn fabelachtige
techniek, zijn balvaardigheid en groots tactisch inzicht, gecombineerd met een
formidabel speloverzicht waren ingrediënten uit de voetbalkeuken die Jules tot een
perfecte en zelfs tot een profvoetballer maakten. Jules Lagadeau kreeg dan ook in
zijn voetballoopbaan talrijke aanbiedingen om in het buitenland te voetballen, vooral
van Braziliaanse elftallen die in Paramaribo aankwamen en belangstelling toonden
voor de atletische, sierlijke en stijlvolle Surinaamse speler. We denken aan Botafogo
met keeper Manga en Nilton Santos, Gerson en de latere trainer van het Braziliaans
elftal Zagalo. Ook aan Fluminense met Garrincha en Flamenco. Voor zijn club en
voor ons nationaal elftal was Jules van grote betekenis. Volgens onze informatie
heeft hij nooit een rode kaart ontvangen van een
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scheidsrechter. Zijn looptechniek was bovendien dermate ontwikkeld, dat na een
wedstrijd Jules er even schoon uitzag als voor de ontmoeting. Hij kon ook als geen
ander zijn medespelers stimuleren, inspireren en de ploeg op sleeptouw nemen en
hij beschikte daarenboven over een enorm voetbal-analytisch vermogen. Sportiviteit
was hem op het lijf geschreven.’
Tot zover Ambassadeur Azimullah.
Jules, deze toejuichingen zich verlustigend in ontvangst nemend, moet overmand
zijn geworden door voldoening en levensvervulling, althans voor wat het sportdeel
van zijn ondermaans bestaan betreft. In elk geval zal zijn naam in Surinaamse
voetbalkringen nog lange jaren worden genoemd.

Jules Lagadeau, hurkend 2e van links, in het nationaal elftal.
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Uitmuntend doelman en nog vééél meer....
Edmund Franklin Leilis

Intelligent, slagvaardig en alert Doelmannen, keepers, doelverdedigers, goalies of
hoe u ze ook maar wilt noemen, blijken eerst - en dat niet alleen incidenteel uitzonderlijk opmerkenswaardige en duidelijk significante prestaties te moeten leveren
tussen de drie goalpalen alvorens zij voor sportverslaggevers en lieden van dat slag
saillant-vermeldenswaard worden geacht. Ja, dit schijnt het tragikomische van hun
‘beroep’ te zijn. Toch hebben ettelijken hunner hun doel op zulk een beslissend
voortreffelijke wijze weten te verdedigen, dat de overwinning van hun team in
hoofdzaak aan hen te danken is geweest en derhalve het niet expliciet vermelden van
hun succesvolle inspanningen grote afbreuk doet aan de vormgeving en
waarheidsgetrouwe inhoud van het desbetreffende verslag. Tot deze groep
uitmuntende doelverdedigers moet onmiskenbaar gerekend worden Edmund Leilis,
sinds 1968 jaren achtereen de onbetwiste keeper van Robin Hood en ook vele
opeenvolgende jaren van onze nationale elftallen.

Jeugd
Hij is geboren op 17 april 1950 aan de Van Idsingastraat, in welke ouderlijke woning
hij totnogtoe zijn heem weet en hij heeft heel veel moeite zich voor te stellen ooit
elders zich metterwoon te vestigen.
Edmund behoort tot een gezin van 9 kinderen, waarvan - karakteriserend - alle 4
de broers aanmerkelijke hoogten in de sport hebben bereikt, met name met voetbal
en basketbal. Edmund is, evenals vele voetbalgrootheden uit vele jaren, een product
van het populaire Mr. Bronsplein, alwaar hij de basis legde voor zijn doelmanscarrière.
Zijn eerste schreden zette hij in dit sportcentrum voor onze volksjeugd, bij wie jammer
genoeg al te veel talent vanwege het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden latent
blijft. Samen met jeugdvrienden als b.v. Roy Vanenburg, maakte hij zich daar van
het ongeschoeide voetbal los en vond op 16-jarige leeftijd zijn weg naar de
jeugdselectie van de volksclub Robin Hood, die hij nooit meer vaarwel zou zeggen,
getrouw als hij van karakter is.
Zijn intelligentie, schranderheid, levendige weetgierigheid, aangekweekte
beroepsliefde, gemotiveerd-
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heid en zelfvertrouwen hebben hem sprongsgewijs een plafond doen bereiken in zijn
maatschappelijk bestaan. Via de middelbare ambtelijke opleiding klom hij op tot
Onderdirecteur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waar hij vanwege zijn
goede ambtelijke attitude (dienstbaarheid) en vooral zijn kennis op het stuk van de
Personeelswet en andere relevante zaken een ware vraagbaak blijkt te zijn.

Sterke doelman
Edmund Leilis heeft zich reeds vroeg ontpopt als een sterke doelman, fysiek, die zijn
tegenstrever doelbewust, onbeschroomd en vastberaden tegemoet treedt. Hij heeft
steeds zijn verstandelijke vermogens en andere capaciteiten uitgebuit ten bate van
zijn werk als meest verantwoordelijke verdediger van zijn goal, zijn heiligdom. Vanaf
het Mr. Bronsplein tot in toernooien en tournees in het buitenland is hij een van de
uitnemende doelverdedigers geweest, zoals onze sportgeschiedenis velen heeft
voortgebracht. Te denken is aan - zoals ze vanaf de 20-er jaren tijdens wedstrijden
te werk gingen - ‘sieraden’ als Charles Naloop (Cicerone), Harry Nassy (Voorwaarts),
Cornelis Graanoogst (Voorwaarts), Charles Knel (MVV) en ga zo maar even door.
Leilis was als doelman in zijn dagen een vast begrip en hij genoot in die positie het
volste vertrouwen van het publiek. Bij sommige fanatiekelingen was bij hem falen
uitgesloten. In 1968 nestelde hij zich voorgoed in Robin Hood, verving er Van Dorpel
als doelverdediger, deed in zijn eerste wedstrijd tegen de aartsrivaal Transvaal van
zich spreken, gaf in zijn tweede wedstrijd tegen Leo Victor zijn naam meer glans en
vestigde in de derde tegen Voorwaarts zijn reputatie; zodanig, dat hij als

vanzelfsprekend werd getipt voor en opgenomen in de bonds- d.i. de nationale selectie.
Zo heeft hij vaker het doel onbesmet gehouden of mede door zijn voortreffelijk werk,
soms als een ware durf-al, zijn team de overwinning helpen bezorgen of menig
vermeende nederlaag tijdig afgeslagen. De jarenlange, bijna aaneengeregen,
ongeslagen kampioenschappen van Robin Hood zijn voor een niet onbelangrijk deel
aan Leilis te danken. Edmund zegt eerlijk heel vaak, graag en met stil verlangen naar
de dagen van weleer terug te denken aan de tijd van zijn op de voetbalvelden bezig
zijn. Zelfs de verliezen van Robin Hood - toen op
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Onvergetelijke tijden
tournee in Nederland in 1976 - tegen de zeer sterke verenigingen met profspelers
t.w. AJAX (3-4), de ruststand was 3-1 voor Robin Hood, en tegen FEYENOORD
(1-3) werden door hem ervaren als hoogtepunten, waarbij onschatbare spelerservaring
werd opgedaan, die in de komende tijden zijn rendement zou doen blijken. Wat hij
ook niet vergeet, juist omdat het als triest is ondervonden, is dat Suriname op het
punt voor deelname aan de eindronde van een W.K. het in Peru niet haalde. Niettemin
kon ons land, dat redelijk goed voetbal leverde, niet al te teneergeslagen huiswaarts
keren. De jongens waren immers heel wat wijzer geworden. Volgens Edmund waren
1977, '78 en '79 zijn belangrijkste succesjaren; dit, wellicht als gevolg van de nimmer
te versmaden ervaring die inmiddels in Nederland was opgedaan. Robin Hood kon
daardoor vele jaren bij ons als no. I aan de top blij-ven. Nog steeds kan hij zich
verlustigen in gedenkwaardige momenten, zoals de afscheidswedstrijd van PELE op
Trinidad tussen een Caribische team en New York Cosmos. Edmund maakte samen
met Miller en Olieberg deel uit van de eerstgenoemde selectie; ook van de bijzondere
onderscheidingen ‘SVB B zilveren bal’ en een ‘Ridderorde’ die hem zijn ten deel
gevallen.

Andere sport?
Ook andere takken van sport hebben van Leilis belangstelling gehad en hij blijkt er
niet onverdienstelijk te hebben gepresteerd. Bijvoorbeeld in basketbal bij de toen
vermaarde C.L.D., maar ook Robinhood-basketbalclub. Vervolgens is hij opgetreden
als bekwaam basketbalscheidsrechter, sportverslaggever en parttime radio-omroeper.
Na zijn actieve voetbalperiode staat hij alle sporters gaarne met raad en daad bij.

Manusje-van-alles
Edmund Leiles houdt veel van de sport, heel veel zelfs. En hij houdt het meest van
zijn club Robin Hood, waar hij totnogtoe een leidende rol blijft spelen. Trouwens,
hij is er het manusje-van alles: de aandrager van werkbare oplossingsmodellen bij
geschillen, de formateur van besturen, trainer, adviseur, bestuurslid en nog veel meer,
terwijl hij voor alle karweitjes is te vinden. Ja, hij heeft er nogal wat in de melk te
brokkelen, deze geziene figuur!
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Alwin Johan Lieuw On
Verdedigde met spectaculaire salto's

Op zijn zevenenzeventigste levensjaar, als wij hem bezoeken in zijn riante woning,
blijkt hij ijverig bezig te zijn in zijn tuin. Levenskrachtig nog en zich ontpoppend
als een vlotte, aangename verteller die zich sommige voorvallen van jaren her nog
heel goed herinnert. Alwin Johan Lieuw On, geboren op 25 april 1921, getogen in
de Freemangronbuurt, niet ver van de hoek Nepveustraat/Gemenelandsweg waar het
Mr. Bronsplein ligt, de bakermat van zoveel voetbalhelden te onzent. Hij komt uit
een groot, gezellig gezin met 6 jongens en 5 meisjes, die allen daar zijn geboren en
er een goed deel van hun leven hebben doorgebracht.

Stereotypisch
Het verhaal van onze causeur-met-gepast-elan is stereotypisch voor menig onzer in
de uitgaven van ‘ONZE SPORTHELDEN’ terecht bejubelde voetbalvirtuozen en
-kunstenaars: blootsvoets begonnen in het straatvoetbal, de surveillance van de politie
trotserend met veel enthousiasme, waarachtig plezier en niet te vergeten gesteund
en geïnspireerd door een buurtsolidariteit die zijn weerga niet kent. Geen middelbareof universitaire opleiding (die er trouwens toen ook nog niet was), maar ook voor
onze Lieuw On de eenvoudige, maar solide Westerschool - later geheten Benjamin
en Schoonhovenschool - en de Selecta voor Ulo. Niettemin hebben die jongens van
toen allen het vooral vanwege hun gedegen opvoeding, ijver en discipline heel ver
geschopt, ook in hun maatschappelijk leven en zijn ze tot op hoge leeftijd eerbare
burgers gebleven. In hun hele bestaan was voetbal hun lust en leven, dwars door
alles heen.

Jeugd, zelfzekerheid en geloof
Sinds zijn jeugdjaren (op school voetballen tijdens de pauzen en thuis op straat weer
voetballen na het middageten) heeft Johan Lieuw On zich geproflleerd als een harde,
maar eerlijke achterhoedespeler, die, zo niet onmogelijk dan toch zeker heel moeilijk
te passeren was. In die tijd was bij ons het begrip ‘trainer’ nog onbekend. Men moest
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oefening, een goede sportattitude en van inventiviteit. Ja, reeds op 10-jarige leeftijd
begon de
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pupil oefeningen te doen aan de geïmproviseerde toestellen B rekken, ringen, bruggen
e.d. B op de achtererven van enkele buurtbewoners, waarna steevast een partijtje
werd gevoetbald. Geen instructies, geen oefenmeesters of scheidsrechters. De jongens
waren geheel op zichzelf aangewezen.
In de Wanicastraat, op een erf, ‘brahamdjarie’ geheten, richtte de ambitieuze Lieuw
On met buurtvrienden de voetbalvereniging ‘Vliegende Pijl’ op en al gauw was deze
door haar grote aandrift de ster van een wijde omgeving.
Op 15-/16 jarige leeftijd was het lot Ade moeilijke back’ goed gezind. De v.v.
Paramouth van de CUL dreigde namelijk dood te bloeden, doordat door de schier
onweerstaanbare zuigkracht van de Nederlandse Antillen in die tijd vele Surinamers
daar naar toe vertrokken om er hun geluk te beproeven (werkgelegenheid). Ook
voetballers van Paramouth. Aan Alwin werd door zijn broer gevraagd om deel uit
te maken van de zeer verzwakte Paramouth-gelederen. Maar hoe! De jongen had
geen voetbalschoenen, had nog nooit één aan gehad. Gelukkig, hij kreeg één ter leen
van een zekere Liem Tjauw, oefende ermee op de zaterdag om de zondag daarop in
de verdediging van de vereniging als een rots in de branding te staan, bewonderd
door teamgenoten als

Hendrik Goudmijn, Richard Simons, Edmund en Franklin Kaersenhout e.a. Zijn
zelfzekerheid en geloof in eigen kunnen hadden hem in deze wedstrijd tegen PVV
voortreffelijk staande gehouden en vele blikken naar hem toegetrokken, zóveel zelfs,
dat de beroemde en geliefde sportliefhebber Wim Bos Verschuur kosten noch moeite
spaarde en hem inlijfde bij het grote Transvaal. Dáár begon zijn werkelijke naam en
faam, zijn roemrijke voetbalcarrière samen met persoonlijkheden als een ‘Vossie’
Belgrave, een Iwan Vasilda, een Alex Leckie, een goalie als John Zeegelaar en al
die andere vedetten in die club. Hij bleef er jarenlang, verknocht door ware clubliefde.
Op 5 mei 1942 werd de zeer gemoedelijke sporter abrupt, in weerwil van zichzelf
uit de smederij van de werkplaats Beekhuizen door de politie gehaald om bij de
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groep. Ingedeeld bij het 1ste Bataljon (Oranjeschool) werd hij belast met
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administratieve werkzaamheden, naast de andere verplichte bezigheden z.a.
sportbeoefening. Al gauw blonk hij uit in geweervechten, terwijl zijn voetbalfaam
hem vooruit was gelopen, getuige het feit, dat vele pogingen werden aangewend om
hem naar de militaire afdeling over te plaatsen, teneinde de militaire voetbalvereniging
te versterken. Maar hij bleef spelen voor het gecombineerd Militair-Schuttersteam,
dat hier o.m. interlandwedstrijden tegen Curaçao en Aruba speelde en ooit in Demerara
naam maakte door alle wedstrijden te winnen. Meer en meer specialiseerde Lieuw
On zich in het steeds spectaculairder nemen van salto's, waarbij hij de keihard
geschoten bal in de lucht tot stilstand bracht om daarmede veilig op de grond, buiten
het bereik van de tegenstander, te landen; een acrobatisch staaltje dat veel
bewondering afdwong en maakte, dat de Demerarianen hem op de armen en schouders
naar hun clubhuis droegen.

In de Schutterij
In 1946 vertrok sergeant der Schutterij Alwin Johan Lieuw On naar Indonesië, waar
hij vier maanden lang in het Hoofdkwartier te Jakarta was ingedeeld om daarna
overgeplaatst te worden naar Nieuw Guinea en later naar het eiland Biak, een
bergplaats voor verongelukte vliegtuigen. Naar Indonesië was hij samen met een
team van gespecialiseerde krachten (ziekenverzorgers, apothekers, koks e.d.)
vertrokken, onder wie ook twee dames (Oostvriesland en Relyveld). Op Biak
ontmoette hij negen landgenoten. ‘Somwijlen zeer moeilijke tijden’, zegt Lieuw On
nu, maar ‘misschien juist daarom zeer leerrijk en vol van heilzame ervaringen’.
Tijden, waarin hij zich steeds meer ontwikkelde en een geziene autodidact werd.
In 1950 keerde hij naar zijn geboortegrond terug met zijn werkzame (Indonesische)
vrouw die hem al die vele jaren in getrouwheid en liefde heeft bijgestaan.
Direct daarna verwierf hij zich een vaste plaats in de door zovelen zo begeerde
gelederen van het team van MVV, dat zo floreerde. Lieuw On voelt zich een gelukkig
man op zijn oude dag, zonder welke wrok dan ook. Integendeel vol van verheugende,
verlevendigende herinneringen, dankbaar voor alles wat het leven hem toegeworpen
heeft.
Alles bij elkaar genomen heeft Alwin Lieuw On grote en algehele populariteit
verworven in de voetbalsport,
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ongetwijfeld door zijn unieke staaltjes. Eén ervan bestond uit het wegwerken van
hoge ballen door middel van een saltosprong of - al naar gelang de omstandigheid de bal in de lucht al springend vasthouden, met het ene been een schijnbeweging
maken en het leder met het andere been wegwerken. Dat gebeurde meesterlijk, feilloos
en altijd opnieuw verbazingwekkend. Deze zogeheten ‘bicycleta’ zowaar een
meesterstuk, was overgenomen van ene Zidoca, een medisch student uit het elftal
van het Braziliaanse Remo, dat kort voor de Tweede Wereldoorlog ons land bezocht
en hier drie wedstrijden speelde. Zidoca paste deze soort vreemde overhaalbal vele
malen toe tot bewonderende opgetogenheid van het aanwezig publiek. Na het vertrek
van Remo hebben enkele onzer jongens zich naarstig erop toegelegd de bicycleta
onder de knie te krijgen. Het lukte Lieuw On zo goed als volmaakt. Ook André
Kamperveen bleek deze bijzondere kunst te beheersen en scoorde tegen Aruba, in
1953 bij de opening van het Suriname-stadion niet minder dan drie bicycleta's.

Naar Indonesië
Tot slot zij, om de mens Lieuw On ietwat een verdiende eer te bewijzen, nog
meegedeeld, dat hij zich al enkele jaren zeer bewogen en daadkrachtig bezighoudt
(in z'n eentje) met de behartiging van belangen van individuele oud-militairen, met
welke humanitaire werkzaamheid hij soms het ogenschijnlijk onmogelijke gedaan
weet te krijgen. Hij mag er zijn!

Lieuw On, anno 1937, staand 4e van links in de gelederen van Transvaal.
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De eerste Surinaamse topvoetballer in Nederland:
Humphrey Mijnals
Prototype van Surinaamse voetbalsterren

In ons bauxietstadje Moengo in het oosten van ons land werd op 21 december 1930
temidden van de drukte die aan het Kerstfeest pleegt vooraf te gaan Humphrey Mijnals
geboren. Op 12-jarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders naar Paramaribo, waar
het gezin zich in de sportberoemde volksbuurt ‘Frimangron’, preciezer in de
Pontewerf-, nu Anton de Komstraat vestigde, niet ver van het toen gerenommeerde
Mr. J.C. Bronsplein; de buurt waarin iedere jongen zich verlustigde aan het bijna
ongebreideld straatvoetballen, tegelijkertijd zich uitslovend in het inventief bedenken
en uitproberen van nieuwe behendigheidsstaaltjes. Met zijn broers vormde Humphrey
een hechte band, uit welke hij zich als eerste aansloot bij de toen al populaire ‘volks
balvereniging Robin Hood, waar hij zich zou ontwikkelen tot de kwaliteitsstopper,
ook van onze nationale selectie die toen zonder deze bekwame voetballer niet goed
denkbaar was. Zijn ster bereikte steeds groter hoogten en hij boezemde medespelers
en het grote publiek groot vertrouwen in als hij eenmaal op het speelveld verscheen.
Hij werd samen met Michel Kruin en de legendarische Ampie Kamperveen
geselecteerd voor het Caraibisch team en speelde in 1955 samen met zijn broer, de
doelverdediger Stanley Mijnals en ‘Vossie’ Belgrave in Brazilië voor Pernambuco.
Kort na zijn terugkomst uit het zuiderbuurland vertrok hij naar Nederland, waar hij
bij Elinkwijk in het Nederlandse topvoetbal zijn entree maakte. Voor die tijd uniek
en geweldig!

Verdienstelijkheden
Zeven seizoenen lang heeft Humphrey voor Elinkwijk gespeeld. Droeg daarna enige
tiid de kleuren van DOS en werd driemaal uitverkoren voor het Nederlandse elftal,
waarin hij op schier onnavolgbare wijze Oranjes kleuren meer luister verschafte.
Mijnals zelf denkt met heel veel genoegen terug aan de wedstrijd Nederland-Bulgarije,
waarin hij o.m. op een fantastisch-acrobatische wijze met een gedurfde omhaal een
bal uit het doelgebied van Oranje wegwerkte. Een foto van dit meesterlijk stuk
bewaart hij als ‘de mooiste herinnering aan een goede tijd’. Deze furore-
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maker heeft ook gefunctioneerd als pionier, als wegbereider. Een jaar na hem belandde
namelijk zijn broer Frank bij Elinkwijk die met de eerste Mijnals reeds zoveel
hartverwarmende ervaring had opgedaan. Dan volgden Michel Kruin en Erwin
Sparrendam, allen toppers uit ons nationaal voetbalteam die wij slechts node konden
missen. Op gegeven moment speelden niet minder dan vijf Surinamers in het eerste
elftal van Elinkwijk.
Dankzij zijn wilskracht, zijn groot aanpassingsvermogen en zijn sociale intelligentie
heeft Humphrey Mijnals zich ook in het sterk bevooroordeelde deel van de
Nederlandse sportgemeenschap zijn weg weten te banen. Zijn bijzonder contract
resulteerde in regelmatig een nieuw autootje en een sigarenwinkel, terwijl zijn gezin
comfortabel was gehuisvest. De sport heeft voor hem vele deuren geopend in
Nederland en hij zorgde ervoor dat die deuren ook open bleven, ook nadat hij met
voetballen was gestopt. Hij kreeg toen een baan als administratief medewerker in
Utrecht.
Tot op bijna 70-jarige leeftijd denkt deze Surinaamse sportheld nog met
dankbaarheid terug aan Dominé Graafland, die hem ooit de eerste, beslissende prikkel
toediende om het aanbod van Elinkwijk aan te grijpen.

Humphrey Mijnals, Johnny Kamperveen en Frank Rijkaard.
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Adolf Poerwo

Een begaafde sporter met belangrijke prestaties. ‘Je hebt meer waardering voor iets,
wanneer je het verworven hebt door noeste arbeid en planmatig werken, dan wanneer
het je zondermeer in de schoot wordt geworpen’. Deze getuigenis kan door Dolf
Poerwo zonder scrupules beaamd worden, omdat hij dankzij zorgvuldige en
standvastige training, alsmede niet aflatende doorzetting, een topvoetballer en
veelzijdig sportman geworden is. In de eind vijftiger en het prille begin van de zestiger
jaren was hij een gewaardeerde Robin Hood-speler in de voorste gelederen.
Dolf zag op 21 januari 1939 in onze hoofdstad het levenslicht en bracht het grootste
deel van zijn jeugd door in de ‘Cul’, zoals de Cultuurtuinlaan waarlangs het André
Kamperveen Stadion staat wordt genoemd. Maar de beoefening van wat hij zijn
‘levenshobby’ noemt, kwam pas goed op dreef, toen hij deel uitmaakte van de
volksbuurt Gonggrijpstraat. Net als in andere volksbuurten werden echte
vriendschappen onder jongeren, solidariteit, affectie en saamhorigheid hoog in het
vaandel gedragen en maakte sport en spel een intrinsiek deel uit van je leven. Tot
zijn vriendenkring behoorden jongens die in onze voetballerij op enigerlei wijze
furore hebben gemaakt en/of uitgegroeid zijn tot ware sporthelden, onder wie Armand
Monsanto, Iwan ‘Pietje’ Frankel, Henk Schotsborg, Ronald ‘Dikke’ Koorndijk,
‘Tenny’ Nahar en verder nog jongens als George Gullit, Rene Letterboom en Johnny
Enser. Met Monsanto ontmoeten wij later ook onze Dolf Poerwo in het nationale
jeugdteam o.l.v. de populaire voetbalvirtuoos ‘Ampie’ Kamperveen.
Reeds op 18-jarige leeftijd maakte Dolf de grote stap naar Robin Hood, waar hij
o.a. met Toni (alias Budel) Wilson voetbalde. Laatstgenoemde was toen de oudste
voetballer in de hoofdklasse (36 jaar). Ook in het nationaal elftal zouden die twee
samen Suriname's eer verdedigen. Dolf herinnert zich zijn eerste optreden in de ploeg
van het gerenommeerde Robin Hood. Dat was tegen aartsrivaal Transvaal. Robin
Hood won met 5-0 en Dolf Poerwo mocht in die wedstrijd een strafschop nemen.
Onfeilbaar........! Het was ook in
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deze wedstrijd, dat zijn befaamdheid gevestigd werd vanwege zijn bekende
‘omhaalbal’. Deze ontmoeting werd voor de jonge Poerwo een onvergetelijk gebeuren.
Als hoogtepunten uit zijn sport (m.n. voetbal) loopbaan noemt deze begaafde
sporter o.a. de trip met het Surinaams jeugdteam naar het voormalig Brits Guyana
(nu Guyana), de wedstrijd Suriname - Nederland met o.a. Humphrey Mijnals, de
kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen tegen de Nederlandse Antillen,
(die met 5-1 gewonnen werd) en het feit dat hij werd uitgeroepen tot sportman van
het jaar.
In augustus 1961 vertrok Dolf Poerwo richting Nederland, alwaar hij zo goed als
direct voor RCH uit Haarlem zeven jaar lang voetbalde samen met de Surinamers
Charlie Marbach en Harold Cyrill. Na zijn vertrek bij RCH speelde hij twee jaar in
Belgie alwaar hij zijn landgenoot, de ex-Voorwaartser Rene Deira ontmoette. Poerwo
heeft na zijn Belgische tijd ook gespeeld voor Real Sranang en voor de V.V. Ripperda,
waarvan hij jarenlang lid bleef.
In eigen land deed hij ook aan basketbal, korfbal en dammen. In Nederland aan
zaalvoetbal ondermeer in de Haarlemse zaalvoetbalselectie, tennissen, skiën, schaatsen
en zo af en toe biljarten. Zijn favorieten van vroeger zijn: Pele (inclusief het elftal
dat in 1958 wereldkampioen werd), Di Stefano, Eusebio en Johan Cruyff. De beste
voetballer van de wereld was voor hem lange tijd Diego Maradonna en hij koestert
veel bewondering voor de basketballers Magic Johnson en Michael Jordan.

Adolf Poerwo tijdens een reünie in 1993 te Amsterdam.
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Een topsporter met menselijke waardigheid:
Frits Lambertus Purperhart

Expert en specialist in Avrije trappen’ Geboren op 25 december 1944 in een gebouwtje
aan de Wanicastraat tegenover de St. Bonifaciuskerk, beweert hij met geestige
snedigheid, dat hij zich de kerstgezangen van die dag nog goed kan herinneren. Frits
Purperhart ten voeten uit! Frits is in één opzicht zeker een aardje naar zijn vaartje.
Vader Henk Purperhart is namelijk bij Transvaal en in onze nationale selectie als
topvoetballer de geschiedenis ingegaan; later was hij trainer van de jongens van
NAKS. Hier wordt dus het spreekwoord weer eens bewaarheid in positieve zin: ‘De
appel valt niet ver van de stam’. In de buurt waar hij opgroeide kon je naar hartelust
broederlijk ravotten en van alles spelen, ook partijtjes voetbal die het meest in trek
waren, o.l.v. grotere jongens. Op school leerde hij vrienden kennen die hij later in
het topvoetbal weer ontmoette.

Naar volwassenheid
Ook deze grote voetballer is een oorspronkelijk pupil van het Mr. Bronsplein, waar
hij in georganiseerd verenigingsverband begon bij een Ajax met jongens als Stanley
en Runaldo Krenten, de gebroeders Burleson en Leysner, Bill Waterval e.a. Intussen
was papa al trainer bij NAKS en op zijn aandringen sloot Frits zich bij die vereniging
aan. Op zijn 17e levensjaar begon ‘men’ aan hem te trekken, enerzijds trainer Belgrave
van Leo Victor en in andere richting door Jimmy White van Transvaal. Belgrave
bleek sterker en zo belandde in 1963 de jeugdige Frits Purperhart bij Leo Victor, aan
welke club hij onveranderlijk verbonden bleef, tenslotte als technisch directeur.

In Leo Victor
Leo Victor behaalde het landskampioenschap, waaraan Purperhart een niet te
verwaarlozen bijdrage leverde. In die dagen beschikte deze vereniging ook over een
basiselftal - het presenteren alleszins waard - met cracks als Henk Schotsborg (keeper),
Ettiré Strok, Nieboer, Fernandes, Monsels, Griffith, Degenaar, Marcet e.a.
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aanvoerder, die zich goed van zijn taak kwijtend en het goede voorbeeld gevend in
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grote lagen respect genoot.

Buiten Suriname
In de SVB (nationale) selectie onder bondscoach ‘Aambei’ Kamperveen, briljeerde
hij, werd later aanvoerder en zelfs trainer. In 1968 werd hij samen met o.a. Wine
Schal, Conrad e.a. geselecteerd en maakte hij deel uit van het Caribische elftal, dat
in de U.S.A. samen met Europese teams voetbal moest promoten, hetgeen als een
eervolle opdracht en erkenning van de spelkennis en -vaardigheid der uitverkorenen
werd ervaren. Onze jongens hebben zich daar, zoals het rasechte Surinamers betaamt,
van de beste zijde laten zien.

Sportman met waardigheid
Frits Purperhart heeft ten overstaan van het publiek er steeds naar gestreefd zijn
waardigheid als sportman, ook buiten het speelveld, te bewaren en daarmee
tegenstanders te ontwapenen en/of anderen gelukkig te maken. Hij wordt door velen
gekenschetst als één van onze beste voetballers, die zich met zijn keihard schot
gaandeweg specialiseerde in het nemen van vrije trappen, waarbij menig
‘muurmakers’ duizend en één angsten uitstonden. Zijn menselijke waardigheid en
beschaafde attitude zijn tot ver buiten onze grenzen bekend (geweest), bij teams uit
het Caribische gebied, Europa, Zuid- en Noord-Amerika en zelfs China.

In het dagelijks leven
Op de maatschappelijke ladder is de heer Frits Lambertus Purperhart opgeklommen
tot Hoofd van de garage en de Koelafdeling van het Telecommunicatiebedrijf
Suriname, TELESUR. Hij houdt zich schroomvallig afzijdig van gekrakeel en al het
andere, dat mensen niet gelukkig raakt. Reeds uit zijn geesteshouding blijkt duidelijk
zijn eerbied voor anderen, vooral voor ouderen, leidinggevende personen en
vooruitstrevende jongeren. Als leidinggevende streeft hij er bij voortduring ernstig
naar om het in hem gestelde vertrouwen niet te beschamen, hetgeen hem steeds
gelukt, getuige als sprekend voorbeeld de vooruitgang van de teams die hij aanvoerde.
Geen wonder ook, dat hij door zijn sportieve uitstraling, ook bij TELESUR en
daarbuiten een graag geziene figuur is. Moge het zijn, dat zijn inzet op sport- en
arbeidsgebied, ook bij velen van de tegenwoordige en
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toekomstige generatie te ontdekken is en dat wij in onze voetbalteams menig ‘Frits
Purperhart’ mogen aantreffen. Deo volente!

Purperhart, Kranenburg en Botse
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‘Klein, maar dapper’....
Armand Sahadewsing

Speler- aanvoerder- trainer- bondscoach Een kort, stevig en sterk kereltje, die
‘Mantje’, zoals hij bij wijze van vertroeteling of om de omgang te vergemakkelijken
door goedbekenden genoemd wordt, ‘een klein manneke’, zou je kunnen zeggen,
maar hij heeft zich aan degene die neigde hem te onderschatten steeds verrassend of
verbijsterend doen kennen als kordaat, onverschrokken en moedig; ook op het
voetbalveld als nimmer te laag te waarderen tegenstander, als slagvaardige aanvoerder
op als bekwame trainer, Deze Armand Sahadewsing heeft zich in onze voetbalhistorie
een blijvend-waardige plaats afgedwongen. Leest U maar met stijgende belangstelling.

Jongelingsjaren
Geboren op 2 juli 1938 ergens aan de Keizerstraat, bracht hij een goed deel van zijn
prettige jeugd door in de omgeving van de Van Sypesteynlaan, waar zijn moeder
naar toe verhuisd was. Niet te verwonderen dat hij zich daarom een product voelt en
weet van het Plein van 12 mei, waar hij zijn eerste voetbalschreden zette samen met
ietwat oudere speelmakkers: Stanley Dankoor en Leo Rack, de latere grote crack,
die hem de fijne kneepjes van het voetbalspel bijbracht. Tot die ouderen behoorden
ook de gebroeders Sedney, de gebroeders Eliazer, Humbert Boerleider en Karel
Zeefuik. Armand maakte voortdurend en steeds meer vorderingen. De daar de
boventoon voerende onbuigzame discipline hardde hem en hoedde hem ervoor al te
vaak het schoolwerk op de tweede plaats te stellen, hoewel hij steeds meer en inniger
van voetballen ging houden en dit hem een passie werd. Na het GLO belandde hij
op de Lagere Technische School en vervolgens op de Nijverheids-school. Het gezin
van moeder Maatstaf (vandaar zijn bijnaam ‘Maantje’, later verbasterd tot ‘Mantje’)
bestond uit 3 meisjes en Armand als jongste. Werd hij begrijpelijk daarom als
‘broertje’ enerzijds vertroeteld, anderzijds kwam al het ‘mannenwerk’ voor zijn
rekening, hetgeen niet heeft nagelaten er toe bij te dragen, dat hij niet met twee
linkerhanden de wereld in ging. Armand was klein, maar dapper en een coïncidentie
wil, dat de eerste club uit zijn jeugdjaren ‘Klein Maar Dapper’ (KMD) heette. In
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deze vereniging begon hij feitelijk zijn voetbalcarrière. Later speelde hij ook nog
voor Sparta, Tuna en Unitas.

Mantje, de Transvaler
Op 17-jarige leeftijd trad Armand Sahadewsing toe tot de gelederen van Transvaal
en mocht hij in de tweede klasse meespelen. In zijn eerste wedstrijd maakte hij op
zijn gemak 4 goals en mocht hij als rechtsbuiten gelijk naar het eerste team, waarin
opkomende sterren als Bleyert, Green, Person, Gullit, Eliazer e.a. In 1957 keerde
André Kamperveen als sportleider terug uit Nederland en vatte zijn werkzaamheden
aan als trainer van Transvaal in de plaats van ‘Vossie’ Belgrave. Jongens als Barron,
Lagadeau, Breinburg die deel uitmaakten van het succesvol jeugdteam werden toen
in de eerste klasse ingelijfd. Armand moest toen op last van de trainer in het
middenveld opereren. Men onderkende zijn hardheid en moed en hij werd zowel als
links- als rechtsback gebruikt en een enkele keer als binnenspelen. Na het vertrek
van Humbert Boerleider werd hij de nieuwe stopper en aanvoerder van de ploeg. Hij
nam zelf alle penalty's en heeft wonderwel nooit één gemist.
Mantje heeft jarenlang als laatste verdediger van Transvaal en ook van onze
nationale ploeg (1957-1966) zich op uitmuntende wijze van deze moeilijke taak
gekweten. In weerwil van zijn tekortschietende 1engte kon hij heel hoog springen,
waardoor hij in staat was b.v. kopduels met lange tegenstanders met succes aan te
gaan. Zijn voortreffelijk uithoudingsvermogen, zijn goede fysieke en mentale conditie,
zijn grote inzet, zijn overwinningsdrang, zijn passie voor voetbal en zijn clubliefde
hebben hem gemaakt tot de topvoetballer, die zijn onbeduidende gestalte overmatig
wist te compenseren met natuurlijke begaafdheden en talenten die bij menig ander
slechts gesteriliseerd worden aangetroffen en hij heeft heel lang mogen genieten van
een niet tanende roem. Over clubliefde gesproken, iets wat hoe langer hoe schaarser
aanwezig is bij voetballers! Armand is zo lang bij Transvaal gebleven, dat gesteld
mag worden dat hij er zeker tenminste twee generaties heeft meegemaakt.

Buitenland
In december 1966 vertrok Mahadewsing naar Nederland, gesteund door een
studievoorschot van de regering-Pengel en hij speelde er als semi-prof voor
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DWS-Amsterdam en DOS-Utrecht. Eén seizoen was hij bij Real Sranang als speler
en daarna als trainer van de club. In Nederland behaalde hij ook de KNVB
trainerslicentie D, C, en B en begon hij B terug in eigen land B aan zijn
vormingswerkzaamheden bij Leo Victor, de nationale jeugdselectie en verschillende
verenigingen die hij met raad en daad bleef bijstaan.
Na de komst van de Nederlandse trainer Groener was hij diens assistent en daarna
was hij de bondscoach.

Tevreden terugblik
Op zijn 60ste nog fris en fit kijkt Armand Sahadewsing met tevredenheid, genoegen
en dankbaarheid terug op al hetgeen hij uit de kracht van zijn Schepper heeft mogen
presteren. Dan doemen vele momenten zoals zijn uitverkiezingen als ‘Beste speler
Sterrentournooi’ en ‘Voetballer van het jaar 1965’, de vele zuiver genomen
strafschoppen, de geprolongeerde landskampioenschappen van zijn club, de
wedstrijden tegen buitenlandse teams en in het algemeen ‘die goede oude tijd’ voor
zijn geest op. Bijna dromend denkt hij dan: ‘Ach, de Moor heeft zijn werk goed
gedaan. De Moor moet nu van een rustige dag genieten’.

Armand Sahadewsing uiterst rechts in de gelederen van Transvaal als aanvoerder.
Mantje, als trainer / coach SVB-junioren
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Maakte carrière in het buitenland
Francois Thijm
Eerst doelverdediger, later beroepstrainer

Er zijn er! Lieden die, begiftigd met een speciaal prerogatief en/of een
onvergelijkelijke schranderheid, precies en op het juiste moment kunnen aanvoelen
welke hun reële mogelijkheden zijn en welke hun absolute beperkingen. Zulke lieden
hebben geen hinderlijke zelfoverschattingswaan te torsen en onderschatten zichzelf
ook niet. Hun keuze is meestal de juiste die hen brengt op het pad, dat leidt naar
succes en hun bestaan tot een lust en leven maakt, in weerwil van de niet te
veronachtzamen strijd. Ze lijden ook geen gebrek aan zelfkennis en soms worden
zij als door een onzichtbare hand gevoerd naar een mozaïek, waarin zij ook als kleine
stenen een grote rol spelen.
Eén zo'n uitzonderlijke geluksvogel ontmoetten wij in de persoon van Francois
Thijm.

Jeugdsport
Geboren op zaterdag 24 december 1943 ergens aan de Wagenwegstraat in onze
hoofdstad bracht hij in januari 1999 na jarenlange afwezigheid weer eens een bezoek
aan zijn geboortegrond, die hij ondanks zijn omzwervingen, in zijn hart steeds een
onvervangbare, geborgen en geliefkoosde plaats heeft verzekerd. Francois Thijm
bezocht de Blufpandschool en daarna de toen zo beroemde Van Sypesteynschool.
Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren deze onvergetelijke tijd met vriendjes
als John en Stanley Klaverweide, de familie van Kanten, Frits Purperhart en al die
anderen van wie hij sommigen bij tijd en wijle nog met een hartelijke brasa mag
begroeten. Met de sportbeoefening begon hij eigenlijk reeds op school in de 4e klasse,
waarna de gymnastiekles, gelegenheid tot een partijtje voetballen werd gegeven. In
klas 6 deed hij mee aan schoolcompetities.

Waarom doelverdediger
Groter geworden en rijp voor een begin met georganiseerd voetbal koos hij voor
Voorwaarts, want koste wat kost zou hij ‘engel’ Graanoogst in dat doel proberen te
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Hij kwam tot de zelfkennis, dat het hem ten enenmale niet gegeven was ooit een
goed schutter of dribbelaar te worden.
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Daarom specialiseerde hij zich bij ingeving op de doelverdediging. Van zijn 12e tot
zijn 14e jaar stond hij in het doel van Columbia, een club uit de Combébuurt om
daarna zijn werkelijke scholing en vorming als keeper bij Voorwaarts te beginnen.
Francois was 17 jaar oud, toen de Braziliaanse club REMO in ons land enkele
wedstrijden speelde. De Brazilianen zagen de jonge Surinaamse doelverdediger aan
het werk en raakten direct geestdriftig. Voorwaarts liet hem gaan en zo vertrok Thijm
naar Belem, waar hij zich tot op heden metterwoon heeft gevestigd. Hij kwam er op
17 oktober 1961 aan en reeds op 19 oktober d.a.v. stond hij in het doel in een
belangrijke wedstrijd tegen de club Paisandu. Remo werd kampioen. Vanaf toen zou
Francois Thijm 15 jaren lang de eerste doelverdediger van het eerste elftal van Remo
blijven.

Geen knikker van een leien dak
Als doelverdediger heeft Francois in Brazilië zijn naam gevestigd. Maar dat is
uiteraard niet van de ene op de andere dag gekomen en ook is het niet als een knikker
van een leien dak gegaan. Hij heeft er zeer, zeer hard moeten zwoegen om zich als
vreemdeling in het land, dat wat voetbal aangaat zo toonaangevend is, die plaats te
verwerven niet alleen, maar ook om die te behouden. Om zich waar te maken.
Gelukkig. hierbij putte hij inspiratie uit de wil en de plicht om steeds de Surinaamse
vlag zo hoog mogelijk te houden en voor zijn land, zijn landgenoten en zijn
familieleden respect af te dwingen. Ja, het was niet altijd gemakkelijk. Integendeel!
Maar wie volhoudt, wint en Francois heeft gewonnen door volhardend zijn best te
doen.
‘Een Surinamer’ zegt hij ‘blijft niet altijd op hetzelfde houtje kauwen’. Hij weet
dat hij kwaliteiten heeft, hoedanigheden die hij, als het enigszins kan, tot het uiterste
moet uitbuiten, wil hij zich verzekerd weten van een ‘Arustige oude dag’. Het bleef
dus niet alleen bij voetballen. Om ooit aanspraak te maken op een
oudedagsvoorziening heeft hij o.a. gewerkt op een makelaarskantoor, terwijl hij
enkele jaren gezet heeft in zijn studie op de Universiteit. (Trainers opleiding en wat
dies meer zij)

Trainersloopbaan
Zijn trainersloopbaan begon in 1972 en wel bij zijn oude club Remo. Na het afscheid
van zijn voorganger, de beroemde Mireillis nam hij diens voltijdse taken
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over en dat duurde tot 1992, toen hij naar Nederland vertrok om er te kijken wat er
‘reilt’ en ‘zeilt’. Niet veel te halen voor de beroepstrainer en hij keerde naar zijn
‘tweede vaderland’ terug, waar hij in 31 jaar huwelijksleven 3 kinderen en 8
kleinkinderen
Francois Thijm was in Suriname, ook al om een missie te vervullen. Samen met zijn
voorganger bij Remo, die nu een bekende voetbalmakelaar is, wil hij bereiken, dat
de Braziliaanse club in maart 1999 bij ons enkele wedstrijden speelt. Hiertoe zullen
na besprekingen met de SVB mogelijk de nodige kontrakten e.d. worden getekend.
Of hij hier trainer zou willen zijn? Hij heeft de wedstrijden tegen Rhoda JC tijdens
het Leo Victor feesttoernooi, en de jongens van Frits Purperhart aan het werk gezien
en hij zal zich beschikbaar houden om in te springen, waar en als nodig. Want alles
wat hij geleerd en aan ervaring opgedaan heeft, wil hij volgaarne en het liefst aan
anderen in zijn eigen land overdragen. Hij vindt, dat elke Surinamer, waar ook ter
wereld, het aan zijn vaderland verplicht is, naar best weten en kunnen, een bijdrage
te leveren tot de ontwikkeling van land en volk.
‘Hoe het komt, dat Brazilië geen wereldkampioen is geworden’, vragen wij een
beetje plagend. Francois schudt het hoofd en zegt het totnogtoe niet te begrijpen, dat
Brazilië in de beslissende wedstrijd zo apathisch en lusteloos speelde. Dat was Brazilië
niet, gewoon niet. Er moet volgens hem heel veel ‘onguurs’ achter te schermen
gebeurd zijn. Anders is het niet te verklaren. Tenslotte wil onze Surinaamse trainer
in het buitenland aan vooral de jongere sporters het volgende kwijt: ‘Benut je kans,
sla de handen in elkaar en bouw zo aan de toekomst van je land en daardoor aan je
eigen toekomst.’

Francois Thijm op tournee van zijn club ‘Nasser Arabie’ vergezeld met bestuursleden en clubarts.
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Man van initiatief, vernieuwing en doorzettingsvermogen
Imro Themen
(17 febr. 1943)

Als jongeman werd hij tot het tafeltennisspel B samen met Wim Menke en Harold
Tonck B gestimuleerd door de tekenleraar Rudi Getrouw. In diezelfde tijd speelde
Themen ook weleens als introducee tafeltennis op het terrein van het zwembad
Kwiekwie bij het Plein van 12 mei. Ernst Görges was in die tijd voorzitter en hij
besloot, dat Kwiekwie zich zou inschrijven als lid van de tafeltennisbond om zodoende
mee te doen met de jaarlijkse kompetitie om het landskampioenschap voor clubs,
individueel- en dubbelspel. Nogal wat jeugd op de AMS, de Surinaamse Kweekschool
en het mulo was lid van Kwiekwie, zwom er, speelde tafeltennis, sjoelbak en/of
waterpolo. Themen werd ook Kwiekwie's sjoelbakkampioen. Bij het eerstgehouden
kampioenschap van Kwiekwie werd Just Watson eerste en imro Themen de
semi-kampioen. Kwiekwie nam daarna deel aan het Nationaal
Tafeltenniskampioenschap. Reeds bij haar eerste wedstrijd ontstond veel consternatie,
want het team, bestaande uit Imro Themen, Wim Menke en Imro Schoonhoven won
van de gerenommeerde club Spes Patriae met vaardige spelers als Humphrey Haimé,
Renold Emanuels en Vasconcellos. Overigens eindigde Kwiekwie niet in de top. In
1964 speelde Themen voor een pas opgerichte club ‘Barna Stars’, samen met A.
Dors en H. Ellensburg. Deze club werd ongeslagen tafeltenniskampioen van Suriname.
Een jaar later, in de sportweek verloor Themen in de finale van deze kompetitie van
H. Haimé. Kort hierna nam Suriname het op tegen Guyana, waarbij in onze selectie
Humphrey Haimé (nu wijlen) Armand Dors en Imro Themen zaten. Ons team verloor
de match met 5 tegen 2. Themen won één van z'n twee wedstrijden en ook Dors won
één. Hierna vertrok Themen voor studie naar Nederland om in 1971 weer naar ‘home
sweet home’ terug te keren.

In ons land
In 1981 benaderde de leiding van de hoofdklasse-voetbalvereniging SANTOS hem
om in het clubbestuur te participeren. Hij werd er secretaris en kreeg de gelegenheid
om daar een aantal vernieuwingen door te voeren. Zo werd van elke functionaris
binnen SANTOS een taakstelling op papier gesteld; de club kreeg de beschikking
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team van medewerkers hielp met het produceren van informatie voor een
kaartsysteem, waarin elke speler van elke hoofdklasseclub in kaart werd gebracht
en tijdens de wedstrijd werd volgens een vast formaat vastgelegd wat elke speler
tijdens de wedstrijd deed en hoe. Op deze gegevens baseerde Santos elke te spelen
wedstrijd en de resultaten bleven niet uit. Want: schommelde Santos vanaf haar
intrede in de hoofdklassecompetitie elk jaar weer tussen de 8e en de 9e plaats, later
eindigde de club op de 4e plaats en had de vereniging achtereenvolgens Glenn Pocorni
(1980) en Jimmy Lieveld (1982) als topscorer en O. Brien in de Nationale selectie.
Santos kende ook een club van donors die maandelijks een vast bedrag stortten.
Verder introduceerde de vereniging als eerste bij de SVB een officieel
beloningssysteem voor de spelers, welk systeem afhing van verlies, gelijk of winst
en met bijzondere premies voor de doelverdediger (bij mislukte strafschoppen tegen
Santos) en voor de gehele achterhoede bij een schoongehouden doel. Als SVB-lid
liet Santos zo en op andere wijze zijn invloed gelden op noodzakelijke aanpassingen
en het ontplooien van initiatieven. Op aandringen van Santos werd de SVB gedwongen
om voortaan te loten voor het afdraaien van de kompetitie en om tenminste voor de
eerste (of algemene) ronde alle wedstrijden eerst in schema te brengen, alvorens te
starten. Vóór die tijd bepaalde het SVB bestuur, naar eigen inzichten, elke keer weer
hoe het schema voor de volgende weken eruit zag. Santos produceerde in 1980 de
zgn. Santos Nota, die werd gestuurd naar de leiding van 't land, elke hookdklasse
club, het SVB bestuur en elke districtscommissaris. Deze nota hield in een uitgewerkt
en beargumenteerd plan voor het gedecentraliseerd voetballen om het
landskampioenschap van Suriname. Vooral in 1983-1984 zorgde Santos ervoor dat
de aankondiging van Santos' wedstrijden ook per opgehangen spandoek, op strategisch
gelegen punten, gebeurde. Santos kende een clubblad en produceerde wekelijks
statistische gegevens t.b.v. de trainer/coach en de spelers.
Begin jaren 60 domineerde John Veira, Marcel Meyer, Imro Themen en Rudo
Walker op de atletieknummers hoog- en verspringen. John Veira was toen de absolute
top. Vanaf 1975 produceerde Themen vooral ontwerpen voor o.a. etiketten voor
allerhande producten. Zo ontwierp hij in de sportwereld ook de officiële vlag van de
voetbalvereniging Robin Hood.
In 1985 schreef hij als secretaris in de kommissie die
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een nieuw transferregeling moest maken, het concept hiervoor. Tot heden is dit
reglement in gebruik bij de SVB. Van 1985 tot 1991 trok Imro Themen zich terug
uit de voetbalwereld.

Natuurlijke organisatievermogen
In 1991 benaderde een officiële commissie, bestaande uit vertegenwoordigers uit
elke SVB-sectie hem om de functie van secretaris in het SVB-bestuur op zich te
nemen. Toen ook duidelijk was wie er in dit bestuur zouden participeren en welke
opdracht het meekreeg, stemde hij tenslotte toe. Ook in deze functie initieerde hij
vele hervormingen, zoals: de successievelijke verbetering van het imago van het
SVB-bestuur, het herstel van de orde in de stadions, evenals de verstoorde relaties
met de FIFA, de CONCACAF en de CFU, het in het leven roepen van een SVB-buro
van de manager. dat alle taken van het bestuur m.b.t. de selecties overnam en binnen
het door het bestuur gemaakte kader optrad. De leiding van de moederorganisatie
participeerde voortaan volledig in de internationale voetbalwereld en al gauw zaten
A. Ramnewash, I. Themen, E. Schal en R. Goede in officiële kommissies van de
CONCACAF: Themen zat als Caribische representant in de competitiecommissie
en gedurende drie achtereenvolgende jaren organiseerde Suriname het zonetoernooi
van de CFU en werd ons land zonekampioen. Themen zelf trad meermalen op als
officiële CFU en CONCACAF wedstrijdcommissaris bij wedstrijden in Guyana,
Suriname en Frans Guyana. Het lukte ook om na meer dan een decennium de leiding
van de CONCACAF voor een officieel bezoek naar ons land te krijgen. Tevens was
er elk jaar vanaf 1992, wel een voetbalcursus in Suriname en werden hier trainers
en scheidsrechterscursussen c.q. opleidingen verzorgd, o.a. in Hikkerige, Lelydorp
en Livorno. De oud- voetbalinternationals kregen alle aandacht van dit SVB bestuur
onder leiding van Mr. A. Ramnewash. In categorieën werden de namen van deze
voetbalhelden opgenomen. Deze informatie bereikte niet slechts hen, maar ook het
SOC en de Surinaamse overheid. Voortaan hadden zij vrij toegang tot alle
sportactiviteiten in SVB accommodaties. Het voorstel aan de overheid hield
bijvoorbeeld in dat de eerste categorie zou voorkomen op de Protocollijst van de
overheid. Later:
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in een ‘hall of fame’.

Bestuurder en vernieuwer
Het bestuur stuitte op verzet van clubs en bonden, toen het daadwerkelijk de
voetbalcompetities wilde decentraliseren en de orde in en om het André
Kamperveenstadion in overeenstemming wilde brengen met dat wat toen
internationaal gangbaar was. Tijdens uitlandigheid van Themen werd het
bestuur-Ramnewash afgezet.
Bestuur Themen na excuses van de A.L.V. aan het bestuur Ramnewash. In
1995 bood de ledenvergadering van de SVB bij motie haar excuses aan, aan het
bestuur-Ramnewash en werd alsnog het beleid van dit naar huis gestuurde bestuur
goedgekeurd. In 1997 besloten de lidbonden en enkele Topsectieverenigingen om
een nieuw SVB bestuur o.l.v. Imro Themen te formeren, van welk bestuur werd
verwacht, dat het de vele problemen zou weten op te lossen, dat het de SVB zou
moderniseren, dat het de kompetitie om het nationale kampioenschap zou
decentraliseren en dat de SVB een nieuwe structuur zou krijgen. Het bestuur Themen
toog onmiddellijk aan het werk: het in verval geraakte bondsgebouw werd drastisch
vernieuwd, de tribune-noord van het A.K. stadion gerenoveerd, de velden verbeterd,
en het SVB-imago redelijk opgevijzeld. Maar... de discussies liepen reeds bij de
eerste initiatieven zeer hoog op en de Topsectieverenigingen weigerden
geargumenteerd om hun kompetitie te starten, terwijl de lidbonden dat wel normaal
deden (15 van de 20). Uiteindelijk, na meer dan 10 officiële bijeenkomsten tussen
bestuur en leden, 15 brieven en andere geschreven documenten, kozen de
protesterenden voor de gang naar de rechter-in-kort-geding, die het SVB-bestuur in
het ongelijk stelde. Het bestuur-Themen moest de leiding overdragen. (Men leze
over het plan- Themen in het verslag van de secretaris van de SVB, juli 1998)
Dit SVB-bestuur bestond verder uit: Ramon de Freitas (ondervoorzitter), Norman
Cameron (secretaris), Jenny Christoffer (penningmeester), Marcel Pengel
(competitieleider) en de commissarissen Henry Wijngaarde, Moedio Tirtotaroeno,
Sonny Hasnoe, Ramon Bourne en Franklin de Getrouwe. Directeur van het
SVB-bedrijf was Gilly van Holt.
Themen heeft de SVB nooit anders willen zien dan als een groot voetbalbedrijf,
een bedrijf dat het product voetbal produceert.
(Lees de SVB verslagen: '91, '92, '93, '98).
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Vrouwen als lichtend voorbeeld van juiste
sportattitude
Waar sportbelangen om menskracht roepen, zijn ze bijdehand aanwezig, spontaan,
fervent en geestdriftig, ook onbaatzuchtig.
Daar staat één van ze dan. Op de grote, groene mat, haar scepter zwaaiende over
tweeëntwintig kampende voetballers. Ze staat er onverschrokken, zelfbewust en
onwankelbaar. Met de rechterhand recht vooruit gestrekt wijst de wijsvinger simultaan
met een fluitsignaal onbetwistbaar naar de witte stip in het strafschopgebied, Penalty!!!
Zelfs de doorgaans altijd rumoerig knorrende spelers zwijgen als het graf. Niet om
de imponerende elegantie van de vrouw, maar vanwege de verlamming door de harde
onverbiddelijkheid der beslissing.
Het is een vrouwelijke scheidsrechter, een unieke verschijning die zich doet gelden.
Ouderen onder ons zullen zich zeker die twee kordate vrouwen herinneren, die met
hart en ziel aan de sport, in het bijzonder aan het voetbal verknocht, op instigatie van
de toenmalige SVB-voorzitter, wijlen dr. ir. Frank Essed de
voetbalscheidsrechtersopleiding succesvol achter zich lieten om metterdaad het
geleerde in praktijk te brengen, en dat, in een tijd waarin van genderbeleid en wat
dies meer zij nog lang geen sprake was.
De schijnwerper is nu en hier op deze vrouwen gericht
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Vrouw met sportief bestaan
Kranige mevrouw Kranenburg

Dat iemand door afwezigheid kan schitteren kan. Dit heeft mevrouw Esselien
Kranenburg onlangs weer tijdens de Avond vierdaagse bewezen. Na 31 keren te
hebben meegedaan moest ze het vorig jaar wegens bijzondere omstandigheden
afzeggen. Van het jaar is ze gedemotiveerd geraakt omdat vele van haar spullen
waaronder de vele AVD onderscheidingen gestolen werden. Een ieder die steeds de
AVD heeft gevolgd heeft haar gemist bij deze 33e AVD. Gelukkig kunnen haar
herinneringen haar niet ontnomen worden en deelt ze die graag met hen die
geïnteresseerd zijn. Haar hele bestaan is sportief geweest. Ze heeft zo lang ze zich
kan herinneren bewogen. En op verschillende manieren ook. Naast de wandelsport
waar zij het symbool van is geworden heeft ze ook aan atletiek gedaan. Toentertijd,
onder leiding van mevrouw Oostburg bij de vereniging ‘Driehoek’, waren hoog- en
verspringen haar onderdelen. Ze is verder in tegenstelling tot wat velen denken één
van de eerste vrouwelijke voetbalscheidsrechters geweest. Als verzorger van het
Rode Kruis voorge-blesseerden tijdens voetbalwedstrijden van de SVB hoofd- en
eerste klasse was ze jarenlang alom bekend. Samen met haar nu overleden echtgenoot
die ook bij het Rode Kruis zat heeft ze vrijwillig haar krachten gegeven aan deze
organisatie waar ze nog steeds deel van uitmaakt. Nu wordt ze alleen als het nodig
is erbij gehaald omdat men vindt dat ze genoeg werk heeft verzet in al die jaren dat
ze actief was.

Avond vierdaagse
De wandelsport is haar grootste liefde geweest. Het kon ook niet anders volgens
haar. Het lot heeft dat bepaald en het verhaal van haar geboorte maakt dat ook
aannemelijk. Toen haar moeder hoogzwanger was van haar kreeg ze een ingeving
en wilde ze hals over kop naar Onverwacht vertrekken. De trein, toentertijd het
vervoersmiddel, was al vertrokken. ‘Mijn moeder heeft de weg naar Onverwacht ‘33
km, te voet afgelegd en direct na haar aankomst ben ik geboren. Mijn moeder zei
me altijd dat ik haar heb laten lopen en het zal daardoor zijn gekomen dat ik zo van
de wandelsport heb gehouden’. Mevrouw

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

179
Kranenburg is ondertussen 75 jaar en nog sterk en kan de herinneringen van de eerste
AVD zonder moeite naar boven halen. Voordat de BVSS met de avondvierdaagse
begon was er al een wandelmars. Die werd voor één dag georganiseerd en wel op
Koninginnedag die op 31 augustus viel. Toen werd er 25 kilometers in één ruk
afgelegd. Daar heeft ze een paar keer aan meegedaan en toen de BVSS, onder leiding
van de heer van Eyck toen, het Nederlands idee van een in vier dagen te lopen
wandelmars overnam was het geen moeilijke beslissing voor haar om mee te doen
aan deze avondvierdaagse. De afstanden waren op elke dag hetzelfde, 15 kilometers
omdat er in totaal 60 kilometers afgelegd moest worden en niet zoals vandaag de
dag dat er een climax is op de derde dag wanneer de langste afstand wordt afgelegd.

Wandelsport
Wandelen is een aparte tak van sport en mevrouw Kranenburg heeft dat altijd zeer
serieus opgevat. Naast de avondvierdaagse heeft ze aan alle marathons meegedaan.
De eerste was naar Albina. Tijdens deze marathon ook door de BVSS georganiseerd,
werd de wandelvereniging ‘Wakago’ (naar het geroep van een vogeltje in een boom
langs de weg) opgericht door de groep wandelaars waar Kranenburg inzat samen
met Lloyd Fung Loy, Telles en mevrouw Neekrui. Wakago heeft zelf ook Marathons
georganiseerd en heeft een hele actieve kern gehad die nu jammer genoeg maar bijna
logisch door de gemiddelde leeftijd minder actief is geworden. Door haar opleiding
bij het Rode Kruis heeft Kranenburg altijd op verantwoorde wijze kunnen deelnemen
aan de verschillende evenementen. Ze is altijd zeer serieus omgesprongen met haar
gezondheid. Alk heb wel personen gezien die dat niet deden en een persoon is zelfs
overleden tijdens een andere marathon naar Albina. Hij had de hele avond te voren
gedronken en was laat opgebleven. Natuurlijk is dat onverantwoordelijk gedrag,
maar hijzelf scheen zich geen zorgen te maken voor aanvang van de wandeltocht.
Onze groep kwam hem onderweg tegen toen hij onwel werd en was gaan zitten. Hij
verloor het bewustzijn en werd door militairen vervoerd naar de stad. Toen we in
Albina aankwamen twee dagen later kregen wij de

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

180
boodschap dat hij was overleden. Dat is nooit leuk om mee te maken, maar je moet
gewoon eruit leren.

Lang leven
Gezond en wel zijn op vijfenzeventig jarige leeftijd is niet een ieder gegeven.
Mevrouw Kranenburg zegt geen geheim te hebben om dit te bereiken. Je moet gewoon
veel sporten wanneer je jong bent. Beweging maakt je lichaam sterk en later wanneer
de jaren beginnen te tellen zal je het verschil kunnen merken met iemand die het
grootste deel van zijn leven heeft gezeten en gelegen. En ook als je oud bent geworden
moet je actief blijven. Ook op latere leeftijd zal het je meer goed dan kwaad kunnen
doen. Ik blijf in elk geval bezig. Ik kan er niet zonder en als ik nog gemotiveerd was
had ik meegedaan aan de AVD, maar met al mijn speldjes, medailles en dat soort
dingen hebben ze ook mijn drang om aan de AVD mee te doen gestolen. Ik doe wel
andere dingen. Het bezig zijn houdt me fit. Als ik stop met alle activiteiten zal ik
snel dood gaan, dat weet ik.
(Overgenomen uit Sport scope van 29 april 1998.)
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Van levenslust tintelend:
Carla Reiziger
Verknocht aan Voorwaarts

In 1999 zal onze oudste voetbalclub, met name VOORWAARTS onze eeuw afsluiten
als eerbiedwaardige 80-jarige en meer dan de helft van deze mensenleeftijd is Carla
Reiziger-Liesdek, geboren op 26 mei 1935 met hart en ziel, met vlees en bloed
verknocht aan deze club. Carla, opgroeiend in de Gonggrijpstraat, raakte in die buurt
reeds heel jong (13 jaar) geporteerd voor vooral de kunstige en kunstvaardige
voetbalstaaltjes van een Hans Nahar, een Naloop, Budiker, Knel, Landkoer, allen
topsporters en zeer populaire cracks. Maar ook in haar directe familie-omgeving
waren fervente sportbeoefening en sportbeleving niet vreemd. Haar broer Rudi
Liesdek was ooit 2e bodybuilding kampioen van Suriname, voorafgegaan door een
bloedverwant August Wesenhagen die eerste was. Haar zwager John Brewster was
een topatleet en later trainer/coach. Het hoeft dan ook niet verwonderlijk te zijn, dat
Carla als leerlinge van de Hendrikschool (mulo) met zijn prachtig gymlokaal aan
alle onderdelen meedeed, later vooral aan atletiek en korfbal en ook damesvoetbal
o.l.v. de heren Mans en Samsie.
Over hoe ze bij Voorwaarts belandde, bestaat de volgende anekdote: Op weg naar
school passeerde ze samen met enkele goede vriendinnen dagelijks 's Lands Hospitaal.
Daar had dan steevast een slungelige jongeman postgevat, die de meisjes telkens
opnieuw lonkend toeriep: ‘Doen jullie je best op school, hoor!’ Toen ze erachter
kwamen, dat die ‘heer’ in het hospitaal werkte en niemand anders was dan de zo veel
bezongen keeper Graanoogst van Voorwaarts, kon niemand haar nog tegenhouden
om naar een Voorwaartswedstrijd te gaan kijken, nog niet wetend, dat ze voortaan
gedurig zou blijven gaan.
In het begin van de zeventiger jaren schreven Carla Reiziger-Liesdek, mevr.
Kranenburg en mevr. Vrede-Dompig (de echtgenote van het SVB-factotum Frank
Vrede) zich in op de scheidsrechtersopleiding. Ze slaagden alle drie. Voor haar
broodwinning is Carla eerst in de ziekenverpleging gegaan om later definitief te
kiezen voor de ambtelijke bureaucratie. Al bij al
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heeft zij de Lande 39 jaren gediend, waarna zij met welverdiend pensioen is gegaan.

Hoe ze de toekomst van haar hartendief Voorwaarts ziet?
Vanzelfsprekend is het haar een gruwel, Wanneer zij in sommige tijdvakken de club
roemloos ten onder ziet gaan, maar dan is ze des te dankbaarder wanneer het team
zich herstelt. Nu is er weer veel hoop. Onder leiding van trainer Jaliens worden de
oefeningen en trainingen goed bezocht; er zijn gemotiveerde spelers die een goede
invloed op de rest uitoefenen en de jeugdploeg is veelbelovend. Onder het huidige
bestuur van voorzitter Boedjawan, waar Carla ook zitting in heeft, blijkt weer een
tijd van opgang te zullen aanbreken en er wordt ernstig naar toe gewerkt om
Voorwaarts bij zijn bigi-jari weer eens landskampioen te maken. Daar werkt iedereen
aan mee en last but not least Walter Brathwaite, de technisch directeur. Niet te
vergeten natuurlijk ‘waardemoeder’ Carla, die er zo goed als van alles is.

Carla Reiziger samen met het jeugdteam van Voorwaarts.
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Wielersport
Toen de 15-jarige Franse smidsleerling Pierre Michaux het loopwiel van een trap-as
en pedalen had voorzien (1854) veranderde de wereld. Hiermee was het nieuwe
verkeersinstrument (later fiets genaamd) geboren. De vaart werd bij iedere technische
verbetering versneld en de ontwikkeling van de wielersport werd in gang gezet.
In de beginperiode, met de lompe driewieler, was de wielrensport een vrijwel
geestloze sport, louter een werk van spieren en longen. Trappen, trappen, trappen en
alleen maar trappen.
Direct na het startschot werd er gevochten om voorop te komen en de renner die
voorop reed, trapte alsmaar door zo hard hij kon. Rond 1886 schreef een zekere Dr.
Turner in Engeland een betoog waarin hij vaststelde dat de man die voorop reed in
het nadeel was t.o.v. de man op de 2e of 3e plaats. En met deze vaststelling was de
wielertactiek geboren. De man voorop brak de weerstand van de lucht voor degene
die achter hem reed en daarom was het voor deze des te gemakkelijker tot de aanval
over te gaan als de man voorop zich had uitgesloofd. Zoals gezegd ontstond zo de
wielertactiek, want in plaats van de strijd om direct voorop te komen, ontstond er
een strijd om (voorlopig) de 2e of 3e plaats te bemachtigen. De strijd om een gunstige
positie had daarmee z'n intrede gedaan en Ade hersens’ begonnen in de wielersport
mee te tellen. Er is momenteel geen enkele andere tak van snelheidssport waar de
tactiek zoveel facetten toont, zoveel mogelijkheden opent en zulk een machtige en
doorslaggevende factor is, als de wielersport.

Allan Fränkel ooit kampioen wielrennen.
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Wilfred Kross
Koning tourfietser

Hij werd geboren op 6 december 1924 te Paramaribo (aan de Prinsessenstraat) alwaar
hij een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. Hij groeide in deze omgeving,
fysiek potig, op en wist vele van zijn speelkameraden op vrij ruwe wijze ver van zich
af te houden. In zijn jeugd heeft Wilfred vele takken van sport op een vrij hoog niveau
beoefend, zoals zwemmen, voetbal, atletiek, body building en krachtsport. De tak
van sport waarin hij jarenlang uitblonk en vele tegenstanders ver achter zich liet was
de wielersport. Hij was jaren achtereen wielerkampioen op de weg: 1948, '49, '50 en
'51 van Suriname. Nationaal en internationaal een zeer gevreesde sprinter. Eerbied
en respect dwong hij af van vele tegenstanders in het Caribische gebied (Demerara,
Guyana, Cayenne, Trinidad en Tobago en de Nederlandse Antillen).
Wilfred Kross was gehuwd met Olga Schmid. Uit dit huwelijk zijn negen kinderen
geboren, waarvan twee thans zijn overleden. Wilfred was van beroep timmerman en
als zodanig heeft hij jarenlang als opzichter bij het Ministerie van O W en V gewerkt
en heeft hij zijn sporen op velerlei gebied verdiend. Hij overleed op 27 maart 1991.
In de omgeving Prinsessenstraat en Gonggrijpstraat waar hij geboren en getogen is,
heeft hij vele topvoetballers gekend zoals Hans Nahar, Henny, Andre en Hugo
Landkoer, Leo Rijsenburg, Charles Knel en Balrak. Vele van deze topvoetballers
probeerden Wilfred voor voetbal te interesseren. Zijn keuze was echter anders: hij
koos voor de wielersport, een individuele tak van sport waar men bij winst of verlies
geen verwijten van anderen behoefde te incasseren. Voor de wielersport heeft Wilfred
Kross zich jarenlang met hart en ziel ingezet.
Op een oude fiets moet je het leren. Op jeugdige leeftijd - 8 jaar - mocht de kleine
Wilfred zo nu en dan op de fiets van zijn vader en/of andere ouderen een ritje maken.
Hierdoor kreeg hij de smaak te pakken en ging hij samen met zijn makkers erop uit
om versleten fietsonderdelen te verzamelen. Met de hulp van vele vriendjes lukte
het hem na veel inzet een rijdbare fiets te monteren. Jammer genoeg voldeed dit
vehikel niet aan de wedstrijdeisen en lagen meestal de pedalen
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vanwege de kracht van de potige Wilfred voor de finish reeds op de grond. Het duurde
echter niet lang of Wilfred mocht met medewerking van familieleden en vrienden
een fiets aanschaffen die wel aan de nodige eisen voldeed om aan wedstrijden deel
te nemen. Gecombineerd met een uitstekende lichaams-conditie, een goed rijwiel en
de wil om te winnen, lukte het deze grootse wielrenner uiteindelijk vele malen als
eerste over de eindstreep te vliegen.
Ja, waar een wil is..!
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Frank August Moll

Sporter om de sportEr zijn er niet zoveel, die in de sport de begeerde top bereiken;
en er zijn er die sport intensief beoefenen, in hoofdzaak alleen maar om de
lichamelijke en geestelijke geneugten van de sport. Tot deze laatste moet men Frank
August Moll rekenen, die tot op hoge leeftijd is blijven sporten en voor wie dit tot
een levensstijl is verheven.
Geboren op 21 maart 1921, ergens aan de Hofstraat in Paramaribo, maakte hij zich
reeds in zijn jeugd door zijn innemend karakter gemakkelijk vrienden, die hij zich
heel lang weet te herinneren en waarderen: Henri Alberga, Bram Gomperts, Ottie
Douglas, Max Nahar en anderen die allen zijn uitgegroeid tot achtenswaardige burgers
in onze samenleving.
Van zijn vader mocht Frank om de een of andere reden niet voetballen. Wellicht
daarom begon hij in 1942 (tijdens de Tweede Wereldoorlog) met basketballen tegen
militairen die hier gelegerd waren in verband met de verdediging van Amerikaanse
belangen. Dit gebeurde zeer frequent op het terrein van de Chinese vereniging Chun
Fa Foei Kon aan de Keizerstraat, niet ver van het beginstation van onze trein
toentertijd. Het ging gesmeerd en Frank wist er veel plezier uit te putten.
Toen - het moet 1943/44 geweest zijn - begonnen werd met het organiseren van
de jaarlijkse snelloop over een afstand van 10 km door Paramaribo (in het kader van
de feestweek) met als startpunt het toenmalige gouvernementspaleis, voelde Frank
zich als ‘individuele sporter’ daartoe sterk aangetrokken. Hij schreef zich in,
onderwierp zich aan de medische keuring en mocht meedoen. Hoewel hij hard trainde,
viel hij wel binnen de eerste 20 van de 150 deelnemers, maar bleef toch ver achter
winnaars als De Barios, Kersenberg, Wolfjager e.a. Naar zijn eigen zeggen moet dit
te wijten zijn aan de omstandigheid dat hij te zwaar was. Alle winnaars waren
duidelijk en aanmerkelijk lichter van gewicht.
In 1950 werd op initiatief van de Nederlandse militairen de eerste wielerwedstrijd
gehouden over de afstand Gemenelandsweg Paranam en terug. De later
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zo befaamde wielrenner Kross won en Moll eindigde als zevende. Geen slecht begin
en vanaf dat moment was de fiets zijn grote liefde. Tussen 1950 en 1954 mocht hij
zijn land bij evenementen in Guyana vertegenwoordigen, waar hij het niet
onverdienstelijk deed. Ook daar bleek Kross de meerdere te zijn en te winnen.
Tocht mocht Moll in zijn wielerloopbaan een hoogtepunt beleven. Op het Bronsplein
versloeg hij n.l. ooit de grote Kross. Niemand zo blij!!!!! Moll deed ook aan
behendigheidsrijden op de motor. Zijn enige rivaal was hierbij de politieman Weidum.
In 1954 vertrok de man die zijn hart aan de sport verknocht had naar Nederland,
waar hij bleef racen. Hij was zo zeer met zijn fiets ‘getrouwd’, dat hij die op zijn reis
naar Suriname voor een korte vakantie- in 1990 meenam om al fietsend de afstand
van het vliegveld Zanderij naar hotel Torarica af te leggen.
Een echte sporter, nooit jaloers op anderen, maar met gepaste eerbied en bewondering
voor hetgeen gepresteerd wordt. Zo kon hij oprecht blij zijn met de staaltjes van Desi
Samson, de kundigheden van Hans Nahar en de balcontrole van Nelom. Zijn advies
aan sportlui luidt: ‘Je moet niet alleen veel en volhardend trainen, maar ook veel
rusten (op tijd naar bed gaan) en de juiste voeding tot je nemen. Maar bovenal grote
liefde hebben voor de tak van sport die je beoefent’.

Fietser Moll als eerste over de eindstreep.
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Worstel
De worstelsport
Wordt serieus genomen
De op 5 april 1965 geboren worstelaar Michel Natoe heeft volgens zijn zeggen tijdens
zijn stage in Nederland veel geleerd. Met een beurs van het Ministerie van Onderwijs
en Volksontwikkeling volgde hij er gedurende drie maanden een training voor
wor-stelscheidsrechter, terwijl hij er ook een worstel-trainingscursus volgde met
succes. De nieuwste technieken op worstelgebied beoefende hij in de praktijk bij
Sportschool Body fit in Amsterdam. Enthousiast en beladen met instructiemateriaal
keerde hij welgemotiveerd in 1997 naar zijn land terug om hier vastberaden en ijverig
zijn steentje bij te dragen tot de ontwikkeling en de instandhouding van de
worstelsport.
Natoe groeide evenals Harpal op in Meerzorg in het district Commewijne, vroeger
Suriname. Zijn eerste lessen kreeg hij van deze ‘Nini’ Harpal, met wie hij thans in
nauwe samenwerking de worstelsport alleszins serieus wil nemen. Onze schijnwerpers
zijn nu dus gericht op:
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de ongeslagen worstelkampioen
‘Nini’ Harpal
Promotor van de krachtsport

De hem in 1983 vanwege de Koninklijke Kracht Sport Bond verleende licentie als
Oefenmeester Worstelen le Graad, het gekalligrafeerd bewijs voor zijn onvolprezen
bijdragen aan de Meerzorggemeenschap en zelfs zijn hoge onderscheiding in 1997
bij Besluit van de President van de Republiek Suriname met de eremedaille in goud
in de Orde van de Palm schieten nog tekort om aan deze vitale, levenslustige en
sociabele burger de eer te doen wedervaren die hem naar recht en billijkheid toekomt.
Deze constatering geldt Soenderpersad Harpal, algemeen bekend bij de roepnaam
‘NINI’, hem sinds de geboorte op 18 november 1952 te Meerzorg door zijn vader
liefdevol gegeven.

Geestdriftig en dynamisch
Daar groeide hij op, in een hoekje van de plantage Meerzorg, aan de zogeheten
Engelbrechtweg no. 48 in Serie A en van daar uit verkende hij zoetjes aan de hele
plantage om, eenmaal volwassen, zijn gezichtsveld en visie uit te breiden tot
Paramaribo en andere districten, tot andere streken en continenten.
Reeds jong bezield door de drang naar versterking van het zelfbewustzijn, naar
zelfkennis begeleid door zelfkritiek, is hij volhardend bezig van lieverlede door
zelfopoffering vele malen tot zelfoverwinning te komen. Ook toen hij meende het
ideale ontdekt te hebben in het hem steeds meer obsederende gewichtheffen, kon hij
- flexibel en dynamisch als hij was het met zaagsel bestrooide ‘oefenveldje’ in het
bos te Meerzorg zonder weemoed vaarwel zeggen.

Geen bodybuilder, maar worstelaar
Ja, hij wilde graag bodybuilder worden en scheen er ook de aanleg voor te hebben.
Maar in 1970 sloot hij zich aan bij een gym aan de Devisweg in Paramaribo. Hier
leerde hij de knepen van de worstelsport en zijn leermeester JIM BRIDJMOHAN,
gesteund door de familie MOTI, ontdekte al gauw zijn ve1e mogelijkheden en
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populaire sterken als Tewarie en Jawalapersad.
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Na 1974 werd de Worstelbond inactief, maar Nini verslapte niet in het trainen. In
die tijd deed hij additioneel aan Private wrestling, karate met de bekende Eric Lie
en aan Judo. Nini heeft in 1975 en de jaren daarop zijn landstitel vele malen steeds
met succes verdedigd. Alle binnenlandse rivalen en mogelijke pretendenten moesten
het onderspit delven. Zo overwon hij Overman en de Nickeriaanse kampioen
Dilipsing, e1k 3x; ook ene Oedraj, Smit en Lander moesten in hem hun absolute
meerdere erkennen.
Tot nu toe zijn er worstelaars die tegen de ruim 25 jaren ongeslagen kampioen
een kans willen wagen, maar Nini vindt dat dezen zich eerst tegen één zijner leerlingen
moeten waarmaken. In Nederland heeft Harpal zijn huid heel duur verkocht. En
hoewel hij zich op slechts één overwinning (Lekram) op de zeer ervaren en doorknede
sporters kan beroemen (groten als De Clerk), zegt hij niet zonder trots, dat men hem
daar nooit knock-out heeft kunnen verslaan, zelfs niet de betere worstelaars uit India.
Lof aan zijn Nederlandse trainer BERTOX.

Krachtsportcentrum
Op zijn geboorte-erf staat nu het met ijverige en daadkrachtige medewerking van
het Directoraat Sportzaken o.l.v. Dr. Ro Phoelsingh prachtig en passend-goed
gerenoveerde, sinds 1972 bestaande krachtsportcentrum ANINI HARPAL’. De
topworstelaar-in-rust Soenderpersad Harpal heeft er vanwege het MINOV de algehele
leiding en hij heeft ook de opdracht blijmoedig en geestdriftig aanvaard om het land
door te trekken en overal waar mogelijk de krachtsport te promoten. In het centrum
zelf vinden dagelijks activiteiten plaats. Men treft er de inspanningen aan die te
maken hebben met damesgymnastiek, worstelen, gewichtheffen en judo voor zowel
senioren als junioren. De gestadige ontwikkeling van het centrum biedt goede
perspectieven voor getalenteerde, volhardende jongeren, jongens en meisjes, en ook
vanuit Paramaribo trotseren velen het veer en de reis naar de school te Meerzorg.
De bevolking voelt zich bij het gebeuren betrokken, het publiek is enthousiast,
hetgeen steeds weer blijkt bij georganiseerde wedstrijden die door grote aantallen
ouderen en jongeren worden bezocht. De Meerzorgers en overige Commewijners
zijn apetrots
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op ‘hun’ centrum.
En als men het aan Nini Harpal vraagt, zegt hij met overtuiging. ‘Houdt de jeugd
af van drugs en alcohol. Leert ze zelfopoffering en laat iedereen aan sport doen. Het
baat!

Nini Harpals aanvalspose
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Andere krachtsporten
Henk Brandflu

Kampioen-gewichtheffer 1955-1963 in de gewichtklassen lichtgewicht,
middengewicht en lichtzwaargewicht. In 1962 was hij tevens kampioen
Oost-Nederland.
Het eerste onderdeel van het gewichtheffen is de snatch, waarbij het gewicht met
een machtige, ononderbroken rukbeweging van de grond tot armslengte boven het
hoofd wordt getrokken. Hierna moet de gewichtheffer met het gewicht opstaan. In
dit onderdeel was zijn prestatie 125 kg.
Het tweede onderdeel is de clean and jerk, waarbij het gewicht eerst met een sprong
of uitval op de borst wordt gebracht en vervolgens tot armslengte boven het hoofd
wordt gestoten. Zijn prestatie in de clean and jerk was 145 kg.
Hij was ook atleet en participeerde in de krachtnummers kogelstoten, discuswerpen
en speerwerpen.
Daarnaast een verdienstelijke turner en gymnast. Hij was voorzitter van de
gymnastiekvereniging Thesos van 1983-1994.
Voor zijn bijdragen aan de sportbevordering voor langer dan 35 jaar werd hij in
1988 benoemd tot Ridder in de Ere-orde van de Palm.
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Zwemmen
Zwemfenomeen met ijzeren discipline: Carolyn Adel

1997: Zuid-Amerikaans recordhoudster op de 400 IM. Carolyn Hillegon Adel werd
op 27 augustus 1978 geboren en heeft een zeven jaar jongere broer Jeffin. Carolyn
behaalde in een dertienjarige zwemcarrière (tot augustus 1998) meer dan 50 medailles
in het buitenland en vestigde ruim 90 nationale- en leeftijdsrecords. Deze Surinaamse
topzwemster was toen de Zuid-Amerikaanse recordhoudster op de 100m persoonlijke
wisselslag en dus de beste zwemster van Zuid-Amerika, Centraal Amerika en het
Caribische gebied.
Adel heeft meegedaan aan de CISC-, Carifta-, COCAN-, CONSANAT-, Panamen de Olympische Spelen.
In de Verenigde Staten van Amerika heeft ze op de Bolles Highschool gezeten en
studeert aan de Arizona Universiteit business administration.
Haar zwemtrainers: Christel van Lierop en Greg Troy, later Tim Hill. Haar
zwemclubs: In Suriname Neptunes en in de V.S. Bolles Charks.
Ziehier enkele, zeer summiere, maar evenzeer saillante data uit de relatief korte
carrière van ons zwemfenomeen; evenwel rijk voldoende om van een ieder oprechte
bewondering te wekken.

Neptunes
Carolyn Adel is duidelijk een product van de zwemen polovereniging Neptunes. Het
is daarom bijna vanzelfsprekend, dat wij deze vereniging in één adem noemen met
dit zwemgenie, dat keer op keer onze hele regio versteld deed staan van haar
magistrale overwinningen en eclatante successen.
Wat is er zoal van deze Neptunes te vermelden?
In het kort: ze ontstond na een splitsing binnen de zwemvereniging Paria. Na deze
splitsing werden Neptunes en Trapoen geboren. De laatste was geen lang leven
beschoren, maar Neptunes hield stand en een van haar doelstellingen was om naast
de privéverenigingen als OASE, Dolfijn, KwieKwie een platform te vinden voor het
echte volkskind. De eerste trainers waren Fred Alvares en Fred Glans. Na 1968 nam
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buitenland en van-
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wege het feit dat de vereniging niet over een trainer kon beschikken, was Neptunes
tussen 1973 en 1983 inactief. Het was Chris van Lierop die in augustus 1983 het
initiatief nam om samen met R. Robles, C. Cotinho, E. Soe Agnie en G. Samson de
club nieuw leven in te blazen. Het eerste bestuur bestond uit August Hermelijn
(voorzitter), W. Robles-Cornelissen (penningmeester), F. Dilrosun (secretaris), F.
Glans en F. Alvares (commissarissen).
Marcel Nahar, de gebroeders Hedley en Currie, Oscar Braaf, Marius Stjura, de
kinderen Hens, Eric de Klerk, Bottenblij en John Holm kunnen gerekend worden tot
de zwemmers van het eerste uur. Van dezen werd Marcel Nahar driemaal kampioen
100m schoolslag tijdens de Koninkrijksspelen (Nederland, Suriname, Nederlandse
Antillen). Sindsdien is Neptunes onverdroten en succesvol voortgegaan met het
‘maken’ van uitzonderlijk goede zwemmers en is deze vereniging niet weg te denken
uit de geschiedenis van ons zwemmen.

Adels positieve gerichtheden
‘Carolyn heeft een enorme wilskracht en doorzettingsvermogen en erg veel plezier
in het zwemmen’, zo typeren haar pleegouders (familie van Lierop), haar leerkracht
lichamelijke opvoeding August Hens en haar beste vriendin Taschana Currie ons
Surinaams zwemtalent. Pleegouders? Wel ja! Toen Carolyn elf jaar oud was, vertrok
haar moeder naar Nederland en Carolyn ging toen inwonen bij de familie Van Lierop.
Ze kon en wilde niet met haar moeder mee, omdat ze toen al aardig zwemsuccessen
boekte en hier een beurs om in de V.S. te studeren tot de reële mogelijkheden
behoorde.
Neptunes' trainer Chris van Lierop zegt: ‘Carolyn heeft een ontzaglijke wilskracht
en een sterk karakter. Ze is een doorzetster en wil het beste van het beste. Op de
trainingen heeft ze nooit gesmokkeld en voert ze al haar opdrachten stipt uit’ August
Hens, die haar vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding op de Hendrikschool is geweest,
is vol lof over zijn pupil: ‘Op school was Carolyn altijd erg flink, meegaand en
sportief. Vanwege haar goede studie- en sportprestaties was ze een voorbeeld voor
de andere leerlingen; haar rapportcijfers waren prima en toen al wist ik dat ze sport
en studie zeer goed kon combineren. Ik
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maakte haar ook bij een centrale training mee en ik wist, dat ze zou uitgroeien tot de
regionale zwemtop’.

Het begin. en verder
Met haar vijfde jaar kwam ze voor het eerst in een zwembad (Paranam) samen met
de familie van Lierop. Chris nam haar mee op de springplank, gooide haar in het
water, waar ze meteen begon te watertrappelen. Niet lang na deze toevallige
gebeurtenis ging ze naar zwemles. De eerste kneepjes leerde ze van Chris in het
eerste bad van Parima. Al snel mocht ze naar het tweede bad, maar in het derde
(diepe) bad durfde ze (nog) niet. Pas na lang praten zwom ze met Chris over de 17
meter breedte in het derde bad.
Ondanks dat Adel op haar zesde jaar aan een zwemwedstrijd te Billiton meedeed,
haalde ze haar eerste zwemdiploma pas op haar achtste. In deze eerste wedstrijd
kreeg ze een vaantje, dat zou blijken een goede prikkel te zijn om verder en hoger
te gaan. Sinds 1985 doet Carolyn dus mee aan het wedstrijdzwemmen. Haar eerste
medaille won ze het jaar daarop en ze vestigde in hetzelfde jaar een leeftijdsrecord.
Haar eerste nationaal record kwam in 1992. In Suriname vestigde ze overigens elk
jaar nieuwe leeftijds- en nationale records. Ze won ook de marathon, de 1 km en
1500m wedstrijden.
Voor ze in 1994 naar de V.S. vertrok, had ze reeds 58 nationale en leeftijdsrecords
op haar naam en 14 medailles op internationale zwemevenementen behaald.
Haar sterke zwemslag is de persoonlijke wisselslag.

Eerbiedwaardige zwemloopbaan
Carolyn is vanwege haar bijzondere zwemresultaten op de CCCAN Spelen in Cuba
op 22 augustus 1998 in Parima gehuldigd. Adel heeft in haar zwemcarrière 36
medailles op internationale toernooien behaald en ruim 90 nationale- en
leeftijdsrecords gevestigd. Ze is de eerste Surinaamse zwemster die veel furore heeft
gemaakt. De Surinaamse zwemtopper is de Zuid-Amerikaanse recordhoudster op de
400m persoonlijke wisselslag. Ze vertegenwoordigde ons land in Frans-Guyana,
Santo Domingo, Venezuela, Curaçao, Mexico, Brazilië, Argentinië, Jamaica, Trinidad
en Cuba en deed mee aan de CISC, CARIFTA, CCCAN, CONSANAT, PANAM
en de Olympische Spelen. Haar zwemprestaties op een rijtje zijn:
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Nationaal
1984

leert ze zwemmen met Christai van
Lierop.

1985

begint ze met wedstrijdzwemmen.

1986

wint haar eerste medaille en vestigt haar
eerste leeftijdsrecord.

1991

winnaar van de eerste scholentriathlon.

1992

vestigt eerste nationale record.

Internationaal
1989:

CCCAN in Venezuela en vestigt LF
records

1990:

CISC Spelen in Curaçao

1991:

CARIFTA Spelen in Jamaica en wint drie
zilver en twee brons

1991:

CCCAN in Mexico en wint zilver

1992:

CISC in Trinidad en wint een goud, een
zilver en twee brons

1993:

CONSANAT jeugd in Brazilië en wint
een zilver en twee brons

1993:

CCCAN in Cuba en wint een brons

1994:

vertrekt naar de VS

1995:

CCCAN Spelen in Mexico en wint
viergoud, een zilver en een brons. Eerste
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meisje dat de 100m vrije slag onder de
één minuut zwemt
1995:

Panam Spelen in Argentinië en behaalt
twee finale plaatsen

1995:

wordt met de Bolles highschool
zwemkampioen van de Staat Florida in
de VS

1996:

CONSANAT Spelen en wint vier gouden
en een zilveren medaille, vestigt een
Spelenrecord en wordt tot most
outstanding swimmer uit geroepen; krijgt
de bijnaam van de Iron woman

1996:

graduation van de Bolles highschool.

1996:

Olympische Spelen in Atlanta en vestigt
een Zuid-Amerikaans record op de 400
meter persoonlijke wisselslag.
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1996:

Arizona State Universiteit

1997:

doet mee aan de NCAA in de VS en haalt
de zevende beste tijd op de wisselslag.

1997:

CCCAN in Cuba en wint zeven goud, een
zilver en twee brons; vestigt zeven
CCCAN records, negen nationale en 18
leeftijdsrecords en een nieuw
Zuid-Amerikaans record op de 400m IM
in een tijd van 4.54.87. Wordt
uitgeroepen tot de beste zwemster van
het toernooi.

1998:

CACSO-spelen; 6x goud.

1998:

2x goud op de ODESUR-spelen.

1997 en 1998: Prestaties op CCCAN en CACSO Goud: 100 meter rugslag
(1:04.93), 200 meter IM (2:19.31), 200 meter vrije slag (2:03.22), 400 meter vrije
slag (4:19.03), 800 meter vrije slag (8:52.57).
Zilver: 200 meter vlinderslag (2:18.27)
Vijfde plaats: 50 meter vrije slag (27.41)
Nieuwe Cacso-records: 200 meter IM (2:19.31), 400 meter IM (4:52.42), 800
meter vrije slag (8:52.57).
Vermeldenswaard is dat Adel in 1997 op de XXe CCCAN spelen (18-2l jaar) deze
zelfde prestatie neerzette. In Havana, Cuba, won ze toen goud op de 200 meter vrije
slag (2:04.91), 800 meter vrije slag (8:56.13), 100 meter rugslag (1:06.41), 200 meter
vlinderslag (2:19.56), 200 meter IM (2:21.14) en de 400 meter IM (4:54.87). Zilver
won ze op de 100 meter schoolslag (1:1.48). Duidelijk is dat ze nu sneller is gegaan
en dat ze zich in stijgende lijn bevindt.

CACSO '98: Surinames goudhaantje
ACAROLYN ADEL STEELT DE SHOW TIJDENS MARACAIBO ZWEMMEN’,
vermeldde een vette kop in het ochtendblad van donderdag 13 augustus 1998. De
krant vervolgt:
Carolyn Adel, het paradepaardje van de Surinaamse Cacso delegatie,
heeft na drie dagen zwemmen de show gestolen in Maracaibo, Venezuela,
waar de XVIIIe Centraal Amerikaanse en Caribische Spelen (Cacso)
gehouden worden. De 19-jarige won alle vier onderdelen waarop ze tot
en met dinsdagavond is uitgekomen en heeft Suriname tot nu toe op
voortreffe-
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lijke wijze in de schijnwerpers geplaatst. Ze vestigde daarbij vier nieuwe
Surinaamse records.
Carolyn won eerst goud op de 400 meter I.M., waarbij ze tweemaal het
twaalf jaar oude Cacso record verbeterde. Ze dook daarbij als eerste
tijdens Cacso Spelen ruim onder de 5 minuten met een finale tijd van
4:52.42. Haar oude Surinaamse record stond op 4:54.30.
Carolyn pakte vervolgens goud op de 200 meter vrije slag, haar record
van 2:04.91 brengend op 2:03.22.
Daarna volgde goud op de 400 meter vrije slag met een verbetering van
haar oude record(4:22.68) naar een nieuwe van 4:19.03.
Tenslotte pakte ze later haar vierde gouden plak. Op de 100 meter rugslag
liet ze voor zich noteren een tijd van 1:04.93, goed voor een vierde gouden
plak en een ruime verbetering van het oude Surinaams record, dat ook al
op haar naam stond met 1:06.41.
Het goudhaantje in de Surinaamse ploeg is nog niet tevreden en heeft haar
zinnen op meer goud gezet. Ze is tot nu toe de enige bij het zwemmen, die
vier gouden medailles veroverde. Vandaag zwemt ze de 800 meter vrije
slag finale waarvoor ze zich gisteren plaatste.
Tot zover De Ware Tijd’.
Carolyn Adel heeft in Venezuela de eer van ons land hoog gehouden met niet minder
dan 6 (zes) gouden en één zilveren medaille. Deze hoge notering is uniek en te onzent
is men het met gepaste trots unaniem over eens, dat zij veel waardering en
erkentelijkheid verdient van Regering en Volk, van zwembonden en
sportverenigingen, van oud en jong. Trouwens, ze heeft zich reeds op jeugdige leeftijd
ontpopt en bewezen als een onbetwistbare identificatiefiguur, die inspirerend,
stimulerend, motiverend werkt op en een voorbeeld is voor ons volk, in het bijzonder
de jongeren in onze samenleving. Ze helpt met haar buitengewone prestaties onze
nationale waardigheid meer reliëf geven en de nationale trots bevorderen en
waarborgen.
Zalig de natie, die zijn helden en heldinnen metterdaad waardeert!!
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Veelbelovende zwemcarrière van Enrico Linscheer

Geboren op 19 oktober 1974 te Amsterdam. Zoon van Theodore Linscheer en Sylvia
Graanoogst, jongere broer van Giovanni. Enrico was 2 jaartjes jong toen de familie
uit Nederland terugkeerde naar Suriname in 1976.
1979

Op 5-jarige leeftijd leren zwemmen.

1980

Op 6-jarige leeftijd begonnen met de
zwemtraining

1982

Nationale zwemkampioenschappen.
Kampioen 6/7-jarigen op de 50m vlinder-,
rug-, school- en vrije slag. 1984 Verbrak
drie leeftijdsrecords.

1984

Nationale zwem-kampioenschappen:
Kampioen jongens A (8-10 jr.) op de 50m
vlinder-, rug- en vrije slag; 100m vrije
slag en 200m persoonlijke wisselslag. LR
op de 50m rugslag.

1985

NZK: titel geprolongeerd in de categorie
A kampioen op alle gezwommen slagen.

1985 juli

Internationaal ‘Invitational te Cayenne’
Goud op de 50m vlinder-, 50m rug-. 50m
school en 50m vrije slag.

1985-december

Internationaal ‘Invitational te Caracas
Venezuela’. 4e plaats op de 50m rugslag
met een LR, 5e plaats op de 50m
vlinderslag met een LR, twee Sur. LR op
de 50m vrije slag en 200m persoonlijke
wisselslag.

1987

Nationale zwemkampioenschappen.
Kampioen jongens B (11-12 jaar) op de
100m vlinder- 50m vrije slag, 100m
rugslag en zilver op de 100m schoolslag.
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1987-december

Internationaal: ‘Invitational Trinidad &
Tobago’ 2e plaats op de 100m vrije slag
en 3e plaats op de 50m.

1988

Nationale zwemkampioenschappen:
kampioen jongens C(13-14 jr.) opde200m
vlinder en vrije slag en de 50 en 100m
vrije slag.

1988-april

Tijdens de Carifta Games te Jamaica 3e
plaats op de 50m vrije slag. 1988 - juli.
Tijdens de CISC (Caribbean
Kampioenschappen) te Santo Domingo
7e finaleplaats op de 100m vrije slag en
8e op de 50m vrije slag.
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1989 - Nationale
Zwemkampioenschappen: Titel Categorie
C wederom geprolongeerd. Kampioen en
tevens beste prestatievan deze
kampioenschappen. De enige zwemmer
van Suriname die tijdens de
kampioenschappen maar liefst 11
gouden medailles behaalde: 8 in zijn
leeftijdsklasse en 3 tijdens de open klasse.
Kampioen op de 100 en 200m
vlinderslag; 100 en 200m rugslag; 100m
schoolslag. Tijdens de open
kampioenschappen kampioen op de 50
en 100m vrije slag en 2e op de 200m IM.
(persoonlijke wisselslag)
1989 - juni. Internationaal: tijdensde
CCCAN gehouden te Caracas Venezuela
behaalde hij een 4e plaats op de 50m vrije
slag en een LR en verbrak tevens het LR
dat op naam stond van broer Giovanni op
de 50 en 100m vrije slag.
1989 - juli. Winnaar zwemmarathon 1989
- augustus. Tijdens de Carifta games te
Barbados behaalde hij: goud op de 100m
vrije slag, Zilver op de 100m rug en de
3e plaats op de 50m vrije slag en de 200m
persoonlijke wisselslag.
1990 - juli. CISC - Curacao. 8e
finaleplaats op de 50m vrije slag en brons
op de 4× 100m wisselslagestafette met
een Nat. Sur. record samen met Giovanni
Linscheer, Anthony van Lierop en Steven
Chiang San Ling. 1990 - juni. Nationale
Zwemkampioenschappen. Kampioen
jongens D op de 50, 100 en 200m vrije
slag en brons op de 100m vlinderslag.
1990 - december. De Dolfijn Open
zwemkampioenschappen. Goud op de 50,
100 en 200m vrije slag; goud op de 100m
vlinder en 200m persoonlijke wisselslag.
Nationaal Record 25m bad op de 50m
vrije slag (24.05).
1990 - september. Op l6-jarige leeftijd
vertrok Enrico na zijn MULO-B diploma
behaald te hebben in augustus met een
Surinaamse sport- en studiebeurs van de
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overheid naar de Verenigde Staten van
Amerika naar de Bolles Highschool in
Jacksonville.
1990 - november. Tijdens de Florida State
Highschool Championships werd hij 2e
op de 50 yards vrije slag in een tijd van
20.96 en op de 100 yards vrije slag 3e in
een tijd van 46.03.
1991 - februari. Tijdens de USA-Easterns
Highschool championships in
Pensylvania werd hij wederom 2e op de
50 yards en 3e op de 100 yards vrije slag.
Aan
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deze wedstrijden doen de
beste zwemmers van de
Highschools mee. De
estafetteploeg van de
Bolles Highschool vestigde
twee Nationale High
school records op de 4 × 50
en 4 × 100 yards estafette.
1991 maart

CONSANAT jeugd
zwemkampioenschappen.
Goud op de 50m vrije slag
en vestigde hij tevens een
Consanat record 23.87. Op
de 100m vrije slag werd hij
5e (55.97) en de 200m 7e
(2.03.05)

1991 juli

CCCAN-jeugd te Merida
Mexico. Goud op de 50m
vrije slag met een tijd van
24.01. Op de 100m vrije
slag werd hij 6e in een tijd
van 53.90; op de 200m
vrije slag 7e met een tijd
van 2.01.

1991-augustus

PANAMERICAN GAMES
Havana Cuba. Met zijn
16-jaren vestigde hij een
Surinaams record (23.71)
en behaalde een 7e plaats
op de Panam spelen. Op de
100m vrije slag werd hij 2e
reserve no. 10 met een tijd
van 53.40

1991-september

Tijdens het Internationaal
Invitatie zwemtornooi (SS
'91) in Suriname won hij
brons op de 50m vrije slag.

1991-november

Florida State Highschool
Championships in Orlando.
Bracht het Nationaal
Highschool record op de
50 yards vrije slag op zijn
naam met een tijd van
20.44 en werd 2e op de 100
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yards vrije slagtijd 44.92.
De estafetteploeg van de
Bolles Highschool vestigde
tijdens deze meeting op de
4 × 50 yards vrije slag en
de 4 × 100 yards vrije slag
een Nationaal High school
record.
Enrico heeft niet alleen in de zwemsport maar ook tijdens wielren-, hardloop -en
triathlon-wedstrijden successen behaald. South East Conference Championschips in
Philadelphia (wedstrijden voor juniors.):
Goud op de 50 yards vrije slag; tijd 20.8
Zilver op de 100 yards vrije slag; tijd 45.9
Estafetteploeg van de Bolles Highschool 2× goud.

1992-maart

Junior Nationals in de USA
2e op de 50 yards vrije slag
in een tijd van 20.4. April
1992: CONSANAT OPEN
(Zuid-Amerikaanse
zwemkampioenschappen)
te
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Medellin (Columbia).
Goud op de 50m vrije slag in een tijd van
23.71, Serie NSR 23.67, 5e plaats op de
100m vrije slag in een tijd van 53.
In juni 1992

Diploma van de Bolles Highschool in
Jacksonville. Hier werd aan hem
uitgereikt THE A. CHESTER SKINNER,
jr. AWARD. Deze bij zondere
onderscheiding wordt uitgereikt aan die
atleet die door zijn uitzonderlijke
prestaties in zeer belangrijke mate heeft
bijgedragen aan de bijzondere positie en
eervolle onderscheiding van de Bolles
school.

Juli 1992

OLYMPISCHE SPELEN BARCELONA
(SPANJE)
50m vrije slag no. 33 tijd 23.74, aantal
deelnemende zwemmers 75.
100m vrije slag no. 47 tijd 52.94, aantal
deelnemende zwemmers 75.

In augustus 1992 Februari 1993

Start UF (University of Florida) in
Gainesville. Maakt deel uit van het
UF-team als le jaars student (deelname
South East Conference (SEC). Goud op
de 50 yards vrije slag tijd 20.1. Als
deelnemer van estafetteploeg van de UF
3x goud op de 4× 50 yards vrije-, 4× 50
yards wissel- en 4×100 yards vrije slag.

Maart 1993

Tijdens de NCAA (National College
Amateur American) deelname met de
estafetteploeg van US een 5e plaats.
Trainingskamp in Jacksonville vanaf mei
tot juli 1993

Juli 1993

CCCAN (Centraal Amerikaans en
Caribische kampioenschappen) in Cuba.
Goud op de 50m vrije slag NSR en
CCCAN-record. Tijd 23.13.
Goud op de 100m vrije slag tijd 51.65

Februari/maart 1994

Tijdens de South East Conference en de
NCAA finaleplaatsen. In tegenstelling tot
1993 een teruggang voor Enrico.
Neemt het besluit over te stappen naar de
Southern Methodist University in Dallas
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en start in september 1994 aan deze
Universiteit.
Maart 1995:

South West Conference (SWC)
le op de 50 yards vrije slag 19.90,
5e op de 100 yards vrije slag 44.90
De estafetteploeg van SMU wint 3× goud
op de
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4× 100 y wisselslagestafette, 4× 100 y
vrije slag estafette en de 4× 50 y vrije slag
estafette.
Enrico vertrekt 1 week na de SWC naar
Argentinië (Mar del Plata) om aan de
Panam Games mee te doen. Hier noteert
hij op de 50m 23.57 8e plaats, op de100m
52.02 9e plaats.
Een week daarna zijn de NCAA
wedstrijden in Indianapolis. Hier haalt hij
finaleplaatsen.
Juli 1995: CCCAN GUADALAJARA
MEXICO.
Goud op de 50m vrije slag 23.50;
Prolongeert CCCAN-titel voor de 3e
maal.
Zilver op 100m vrije slag 52.34.
Augustus 1995: Snr, Nationals in de
USA.
50m vrije slag 23.38 20e plaats.
100m vrije slag 52.26
Estafetteploeg SMU een 6e en 7e finale
plaats.
Februari 1996: SWC
50 yards 5e, 20.36 en 100 yards 7e 44.70.
Estafetteploeg SMU: 1e op de 4× 100
yards wisselslag-estafette.
Maart 1996: NCAA.
De estafetteploeg behaalt een 2e plaats
op de 4× 100m wisselslag.
OLYMPISCHE SPELEN IN ATLANTA
augustus 1996. Op de 50m vrije slag
eindigt hij op de 35e plaats.
Einde zwemcarrière. Enrico besluit zich
te wijden aan zijn studie en in mei 1997
studeert hij af als BACHELOR OF
SCIENCE IN THE ENGINEERING.
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Zwemcarrière van Giovanni Rudolfo Linscheer

Geboren op 18-1 1-'72 te Amsterdam. Zoon van Theodore Linscheer en Sylvia
Graanoogst. Broer van Enrico Linscheer. Het gezin Linscheer keerde in 1976 naar
Suriname terug. In 1977 werd het gezin lid van de vereniging Oase en daar begon
Giovanni zijn zwem carriere. Hij kreeg reeds zwemlessen in Parima van Nel
Harkisoen en Monica Miranda. Met de diploma's A en B op zak begon hij met de
zwem-training op 6-jarige leeftijd bij Anneke Kluyver in Oase. Al gauw werd ontdekt
dat er een zwemtalent in hem school. In 1979, op 7-jarige leeftijd, tijdens de opening
van de AMOS-sporthal, mocht hij meedoen aan zijn eerste wedstrijd en won de eerste
plaats op de 50m schoolslag.
1979

Nationale kampioenschappen. Kampioen
bij de 6/7-jarigen op alle nummers, t.w.
50m school, borst, rug en vlinder.

1980

Januari. Als jongste zwemmer mocht hij
Suriname vertegenwoordigen tijdens de
open Trinidad en Tobago Swimming
Championships. 3 bronzen medailles op
de 50m school, rug en vrije slag.

1980

Juni. Nationale zwemkampioenschappen.
Kampioen 6/7-jarigen op alle nummers;
bracht de leeftijdsrecords (LR) op zijn
naam op de 50m school-, borst-, rug- en
vlinderslag.

1981

December. Finaleplaatsen tijdens de Open
Trinidad en Tobago Swimming
Championships te Trinidad.
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1983

Mei. Nationale zwemkampioenschappen.
Kampioen jongens A (8-10 jr.)
Leeftijdsrecords op de 50 en 100m
borstcrawl (vrije slag)

1983

Ju1i. 2× 4e plaats in Santo Domingo
tijdens de CCCAN (Centraal
Amerikaanse en Caribische
zwemkampioenschappen) jeugd
zwemkampioenschappen op de 50 en
100m borstcrawl.

1984

Juni. Nationale zwemkampioenschappen.
Kampioen jongens B (10-12 jr.) op de 50,
100, 200m vrije slag, 100m vlinderslag
en 200m per

1984

soonlijke wisselslag.
Juli. In Trinidad en Tobago 2
finaleplaatsen tij-
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dens de 5e Caribbean
Invitational Swimming
Competition.
1985

Juni. Kampioen jongens B.
Vestigde 3 LR op de 100m
vlinder, 200m vrije slag en
200m pers. Wisselslag
tijdens de Nationale.
Zwemkampioenschappen.

1985

Juli. CCCAN te Oaxtepec
Mexico. Als jongste
deelnemer in de
Surinaamse selectie.

1985

Sept. Cayenne invitational.
3× goud op de 100m rug,
50 en 100m vrije slag en
1× zilver op de 100m
vlinderslag.

1986

Juni. Nationale
zwemkampioenschappen.
Kampioen jongens C(13-14
jr).

1987

April. Tijdens de
CARIFTA-games in
Trinidad bleek hij de
snelste zwemmer in het
Caribische gebied op de
100m vrije slag te zijn met
een tijd van 57.12 en een
Carifta-record. Tijdens dit
toernooi vestigde hij 2
Carifta-records en 4 Sur.
LR. Hij behaalde in totaal
1 gouden en 5 zilveren
medailles.

1987

Juni. Nationale
zwemkampioenschappen.
Prolongeert titel kampioen
jongens C. Beste prestatie
van de NZK. Won 7× goud
op alle deelgenomen
nummers, van de 10
records welke zijn
gevallen, zijn 3 door hem
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verbroken. Op de
recordlijsten voorde 25 en
50m baden staan bijkans
20 records op zijn naam. In
1987 heeft hij maar liefst
14 records verbroken.
1987

Juli. Winnaar
zwemmarathon.

1988

Juni. Nationale
zwemkampioenschappen
kampioen jongens D (15-1
7jr.) Op alle gezwommen
nummers 6× goud.

1988

Augustus. Tijdens de CICS
kampioenschappen te
Santo Domingo won hij
zilver op de 100m
vlinderslag.

In 1988 behaalde hij zijn MULO-B diploma van de St. Paschalisschool met
toelating VWO. In september 1988, op 15 jarige leeftijd, vertrokken naar de Verenigde
Staten van Amerika met een Surinaamse Sport studiebeurs.
1988- november. Tijdens de Florida State Highschools Championship behoorde
hij reeds tot de top van de High-schools. Won met de estafetteploeg van de Bolles
Highschool goud op de 4 × 50m
Maart. CONSANAT (jeugd)
Zuid-Amerikaanse

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

206

1989

zwemkampioenschappen
in Argentinië. Goud op de
50m vrije slag (24.3) en
Goud op de 100mvrije slag
(53.37).
Juli. CCCAN (jeugd)
Centraal Amerikaans en
Caribische gebied
kampioenschappen te
Caracas (Venezuela). Goud
op de 100m vrij (53.27) en
een 4e plaats op de 50mvrij
(24.8). November Tijdens
de Highschools
Championships won hij
goud op de 100 yards
vlinder- en brons op de
100m vrije slag.

1990

Februari. Tijdens de
Highschools
kampioenschappen de zg.
Easterns Championships
won hij goud op de 100
yards vlinderslag (49.84).
Op de 100 yards vrije slag
werd hij 3e. De
estafetteploeg van de
Bolles Highschool won
goud op de 4× 100 yards
vrije slag en verbrak het
Nationaal Amerikaans
Hogeschool record. Maart.
CONSANAT Open in
Rosario Argentinië. Brons
op de 50m vrije slag
(24.30), 100m vrije slag
(52.57) en brons op de
100m vlinderslag (58.21).
De tijd van 52.57 op de
100m vrije slag is een
Nationaal Sur. Record.
Juli. CISC -CARIBBEAN
ISLAND SWIMMING
CHAMPIONSHIPS. 3×
goud en 3 Caribische
records op de 50m vrije
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slag (24.1 5), 100m vrije
slag (52.27) eigen NSR
verbroken, 100m
vlinderslag (56.30)
Caribische record dat op
naam stond van Anthony
Nesty in 1984 (56.35).
Brons opde4× 100m
wisselslag estafette met een
Surinaams Nationaal
Record met Enrico
Linscheer, Anthony van
Lierop en Steven Chiang
San Ling.
In juni 1990 slaagde Giovanni, toen 17 jaar voor het eindexamen van de Bolles
Highschool in Jacksonville. Tijdens de diploma-uitreiking werden aan hem een
tweetal studie-onderscheidingen uitgereikt. De eerste betrof de ‘PRESIDENTIAL
ACADEMIC FITNESS AWARD FOR OUTSTANDING ACADEMIC
ACHIEVEMENT’. Deze award wordt door de president van de Verenigde Staten
uitgereikt aan die studenten die gedurende de studiejaren en bij het eindexamen een
gemiddeld cijfer van 9 en hoger hebben gehaald. De tweede onderscheiding die
Giovanni mocht ontvangen was de zogenaamd ‘ETTEN BENT AWARD’, welke
wordt uitgereikt aan die student die behalve uitstek-

Guno Hoen, Onze sporthelden. Deel 3

207
ende prestaties als student eveneens uitstekende prestaties als atleet (zwemmer) heeft
geleverd. In september 1990 werd Giovanni toegelaten tot de UNIVERSITY OF
FLORIDA (UF) in Gainesville waar hij ook opgenomen werd in het zwemteam. Als
freshman en jongste in het zwemteam moest hij zich waar maken.
1990

December. CACSO games
Mexico. Deelname
onderdeel zwemmen. Geen
finaleplaats.

1991

Maakt deel uit van het
team van de UF. State
tijdens Universiteitsspelen
genoteerd als no. 4 op de
100 yards vlinderslag en
no. 3 op de 100 yards vrij.
September. Tijdens het
Internationaal Invitatie
zwemtornooi (SS '91) in
Suriname won hij brons op
de 100m vlinder- en 100m
vrije slag.
Augustus. PANAM
GAMES te Havanna Cuba.
7e finaleplaats op de 100m
vrije slag (51.71), wat
tevens een nieuw.
Nationaal Surinaams
record werd. 8e finaleplaats
op de 100m vlinderslag,
tijd in de serie 55.88 en
finale 56.01. Op de 50m
vrije slag zwom hij 23.81;
goed voor de 10e plaats.
Januari. Met de
estafetteploeg van UF
domineert hij op de 4×50m
vrije slag en wint de ploeg
voor de 1e maal van Texas,
de sterkste ploeg van de
Universiteiten van de USA.

1992

<.

1992 juli Olympische
Spelen in Barcelona.
Zwemt de 50 en 100m vrije
slag. De 100m vrije slag
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zwemt hij in de serie 51.5
sec. En in de finale 51.82.
De 100m vlinderslag 56.20
(32ste plaats). 8e splittijd
50m 25.41.
<.

1993 juli CCCAN- Open
in CUBA. Goud op de
100m vlinderslag tijd
55.57. Zilver op de 100m
vrije slag tijd 51.74 Brons
op de 50m vrije slag tijd
23.60

<.

1995 augustus
Universiteitsspelen in
JAPAN. Finaleplaatsen op
de 100m vrij, 52.1, en
100m vlinder, 56.1.

<.

1996 maart CONSANAT
Open in Brazilië. Ook hier
haalt hij finaleplaatsen en
zwemt 50m vrij in een tijd
van 24.30, 100m vrij in een
tijd van 52.05 en de 100m
vlinder in 57.71.

<.

1996 augustus
OLYMPISCHE SPELEN
IN ATLANTA Hier zwemt
hij de 100m vrij en 100m
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vlinder en eindigt respectievelijk op 35ste
en 32ste plaats.
Hiermee eindigt zijn zwemcarrière om zich geheel aan zijn studie te wijden. In
augustus 1997 behaalt hij zijn BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL
ENGINEERING.

GIOVANNI RUDOLFO LINSCHEER
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De grootste Surinaamse atleet
Anthony Nesty
's Werelds Beste op de 100m Vlinderslag

Een zwemmer die op 25 november 1967 te Port of Spain (Trinidad) werd geboren
en in 1968 kwam hij met zijn ouders mee naar Suriname. Anthony komt uit een gezin
van 5 kinderen, waaronder zijn ook bekende zuster Pauline Nesty.
In de tachtiger jaren drukte hij zijn stempel op de Surinaamse zwemsport. Hij
vestigde tientallen records op verscheidene zwemonderdelen w.o. vlinderslag (50m,
100m en 200m), borst crawl (50m, 100m en 400m), persoonlijke wisselslag (200m
en 400m).
Verder was hij ook recordhouder op de 1 kilometer en de 1500m en hij maakte
ook deel uit van de estafetteploegen die Surinaamse records vestigden op de nummers
4 × 100m wisselslag en de 4 × 100m vrije slag. Hij won driemaal de zwemmarathon
(1982, 1984 en 1985) en in 1985 zwom hij zelfs de beste tijd, namelijk 2u.24
min.58sec.
Dit zijn dan enkele prestaties die Anthony nationaal leverde, maar zijn verhaal
was daarmee nog niet eens begonnen.
Het verhaal van Anthony Nesty begon echt goed op 26 februari 1983 toen hij
tijdens de vijfde Dolfijn zwemkampioenschappen de 100m vlinderslag in 59.4 sec.
zwom en hiermee de eerste Surinamer werd die dit onderdeel in minder dan een
minuut afleade.
Later in het jaar nam hij deel aan de XIII CCCAN zwemkampioenschappen, die
van 27 juni tot 1 juli 1983 werden georganiseerd. In de serie zwom Anthony de 100m
vlinderslag in 58.76 sec., terwijl hij met 58.62 sec. zilver veroverde in de finale.
Vanwege zijn prestatie werd hij in 1983 uitgeroepen tot sportman van het jaar. In
augustus 1984 nam hij deel aan de CISC kampioenschappen en won toen goud in
een tijd van 56.35 sec. Eerder in het jaar werd hij tijdens de Consanat
kampioenschappen vierde, hij zwom toen de 100m vlinderslag in 57,51 sec.
Anthony werd tijdens de Olympische Spelen, die te los Angelos werden
georganiseerd, derde in zijn serie en werd zodoende uitgeschakeld voor de finale.
Hij zwom toen een tijd van 56.15 sec. en eindigde op de 21ste plaats.
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Vanwege zijn prestaties in 1984 werd hij wederom uitgeroepen tot sportman van het
jaar.
Op 13 februari 1985 won hij goud tijdens de Zuid-Amerikaanse
jeugdkampioenschappen op de 100m vlinderslag (56.11 sec.) en op 15 februari 1985
zilver op de 200m vlinderslag (2:10.69min.).
Zijn prestatie op de 100m vlinderslag betekende niet alleen een nieuw Surinaams
record, maar het was ook een nieuw Zuid-Amerikaans juniorenrecord, het oude
record stond op 57.32 sec. Aangetekend kan worden dat deze zwemkampioenschappen
te Rosario (Argentinië) werden georganiseerd.
In juli 1985 nam Anthony Nesty deel aan de Caribische en Centraal-Amerikaanse
zwemkampioenschappen; de CCCAN-spelen. Op de 100m vlinderslag won hij met
56.43 sec. goud en vestigde een nieuw spelenrecord.
Vanwege zijn prestaties kreeg hij in september 1981 een beurs om in de VS te
gaan studeren en te trainen. Op 16 november 1985 nam hij deel aan de District
Championships van Jacksonville (Florida). Hij kwam uit voor zijn schoolteam ‘The
Bolles Sharks’.
Op de 100 yards vlinderslag won hij goud in een tijd van 50'.02 sec. en de 100
yards vrije slag won hij in 48.1 sec.
Tijdens de zwemkampioenschappen van 1986 die te Peru werden georganiseerd
won Anthony Nesty op 10 april goud op de 100m vlinderslag in een tijd van 57.40
sec. in april 1986 tijdens de Open Amerikaanse Kampioenschappen won hij brons
op de 100 yards vlinderslag in een tijd van 48.50 sec. Later in het jaar won hij goud
tijdens de Consanat Spelen op de 100m vlinderslag in een tijd van 54.59 sec. In juli
1986 won Anthony wederom goud en nu tijdens de CACSO Spelen te Santo Domingo.
Hij zwom een tijd van 56.12 sec. en werd met deze prestatie de eerste Surinamer die
goud won tijdens de CACSO Spelen.
De wereldkampioenschappen van 1986 te Madrid leverde hem een vijfde plaats
op met een tijd van 54.56 sec. Hij eindigde achter grootheden als Michael Gross,
Matt Bionde, Pablo Morales en Andrew Jameson. In november 1986 behaalde
Anthony tijdens de High School Championships goud op de 100 yards vlinderslag
in een tijd van 47.6 sec. Hij vestigde hiermee een nieuw highschoolrecord, de
voormalige
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recordhouder was Pablo Morales van de VS. In 1986 werd hij de beste zwemmer
van de staat Florida in de leeftijdscategorie van 17-18 jaar. Vanwege zijn prestaties
werd hij in 1986 uitgeroepen tot sportman van het jaar.
Op zaterdag 28 maart 1987 werd hij op de 100 yards vlinderslag tijdens de Open
Amerikaanse Kampioenschappen tweede (47.53 sec.).
Anthony verraste een ieder toen hij tijdens zwemwedstrijden van 18-19 juni 1987
op de 50 yards Pablo Morales versloeg. Morales was in die dagen wereldrecordhouder
op de 100m vlinderslag in een tijd van 52.48 sec.
In juli 1987 zwom hij tijdens zwemwedstrijden te Caroline (Amerika) de 100m
vlinderslag in 54.35 sec., Goed voor een nieuw Surinaamse record.
Op maandag 10 augustus 1987 vestigde Anthony tijdens de Pan-Amerikaanse
kampioenschappen in de voorronde en spelenrecord met 54.06 sec. Later op de dag
won Anthony goud met een tijd van 53,89 sec. Op vrijdag 14 augustus 1987 won hij
brons op de 200m vlinderslag in een tijd van 2min. 01.09 sec. Met deze prestaties
werd Anthony Nesty de eerste Surinamer die tijdens de PASO Games een medaille
veroverde en dan wel goud.
In december 1987 nam hij deel aan de Open Canadese Kampioenschappen. Hij
won toen zowel op de 100m als de 200m (1:58.3 min.) vlinderslag goud. Op 22
december 1987 werd hij tijdens de Amerikaanse Open Zwemkampioenschappen
tweede op de 100m vlinderslag en verbrak het Surinaamse record met een tijd van
53.63 sec. Vanwege zijn prestaties in het jaar 1987 werd hij wederom uitgeroepen
tot sportman van het jaar.
In maart 1988 nam Anthony Nesty deel aan de Open Zuid-Amerikaanse
Kampioenschappen, die te Medellin georganiseerd werden. Hij won niet minder dan
drie gouden plakken, namelijk: op 24 maart 1988 de 200m vlinderslag (2 min. 05.29
sec.), Op zaterdag 26 maart 1988 de 50m vrije slag (23.84 sec.) En op zondag 27
maart 1988 de 100m vlinderslag.

Onze grootste atleet
Op dinsdag 20 september 1988 won Anthony tijdens de Olympische Spelen de zesde
serie van de 100m vlinderslag in 54.50 (nieuw Surinaamse record). Op
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woensdag 21 september 1988 werd Anthony Nesty de grootste Surinaamse atleet
aller tijden toen hij met 53.00 sec. Olympisch goud veroverde. Deze tijd was
bovendien ook een nieuw Olympische record. Anthony werd de eerste Surinamer
die een medaille veroverde tijdens de Olympische Spelen en dan wel goud. Uit
dankbaarheid gaf Suriname hem verscheidene geschenken; De Faja Lobi (het SLM
vliegtuig) werd omgedoopt in Anthony Nesty. Er werd een gouden en zilveren
gedenkpenning door de Centrale Bank uitgegeven. De dienst der Posterijen legde
deze prestatie filatelistisch vast. Hij werd door president Shankar (1988-heden)
beëdigd tot Commandeur in de Ere orde

Mevr. Nesty, onze ‘Golden boy’ bij onze ambassadeur Mungra in de Verenigde Staten.

van de Palm. Hij kreeg $ 200.000 van Suriname en een perceel aan de 4de Rijweg,
het NIS-stadion werd omgedoopt in Anthony Nesty Indoor Stadion en door Erwin
de Vries werd een borstbeeld van hem gemaakt.

Anthony Nesty werd geeerd met een vaste plats in de ‘HALL OF FAME’ (8 mei 1998) te florida,
USA.
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[Summiere schetsen]
Een mensenleeftijd sportief:
Eugene William Leckie

Op uitzonderlijk hoge leeftijd (geboren op 16 maart 1906) is ‘Willem’ Leckie - de
enige nog levende mede-oprichter van de v.v. Transvaal - lichamelijk en geestelijk
nog tameliik vitaal. Zijn humoristische instelling heeft hij nog altijd behouden, zoals
degenen die hem meemaken, soms bij een wedstrijd van zijn geesteskind of bij een
ander belangrijk sportevenement, plegen te getuigen.
De Heel-, Genees- en Verloskundige’ (dokter Leckie), zoals in de eerste helft van
deze eeuw gekwalificeerde huisdokters werden betiteld, toonde reeds op heel jonge
leeftijd aanleg en liefde voor allerhande spelsoorten, voor de sport in het algemeen
en het voetbal in het bijzonder. Op een goede dag in de twintiger jaren staken de
gebroeders Leckie, de gebroeders Elliot en anderen, allen leerlingen van de
Hendrikschool, de koppen bijeen en richtten een echte voetbalclub op. De naam
TRANSVAAL werd gekozen vanwege het feit, dat in die dagen het gelijknamige
Zuid-Afrikaans stadje dikwijls in de spotlight was.
Besloten werd om op het Mr. J.C. Bronsplein de activiteiten te ontplooien en
dagelijks werd er flink geoefend tegen o.a. veel grotere jongens van het Boniface
internaat. De successen die toen reeds werden bereikt stimuleerden ook de ouders
van de jeugdige Transvalers om volop hun medewerking te verlenen.
Na een optimale voorbereiding besloten de jongens zich aan te sluiten bij de SVB.
De oefeningen werden volhardend voortgezet en naast het voetballen maakten de
clubleden dagelijks een fietstocht waaraan ook andere belangstellenden mochten
deelnemen. Deze serieuze trainingen hadden kennelijk zeer goede invloed op de
jongelui en aan een goede conditie ontbrak het hun dan ook geenszins. Geen toeval
daarom, dat broer René Leckie, ook bekend als ‘Stier’, de eerste officieel
georganiseerde toerfietsenrace won, waarbij de toen zeer bekende topper Hendrik
‘Baas’ Seljee uit Commewijne het moest afleggen.
Intussen kreeg Transvaal meer en meer gestalte. Het eerste competitiejaar in de
2e klasse was dadelijk een succes. De uitstekende prestaties leidden ertoe, dat
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de club naar de hoogste, de eerste klasse van de SVB promoveerde. Dankzij de grote
clubliefde van spelers en supporters groeide op het stevig fundament van de Leckies
en Elliots Transvaal uit tot wat zij tot op de dag is, namelijk een voetbalclub met
waardigheid en allure, anno 1997 voor de zoveelste maal Landskampioene. ‘Willem’
Leckie heeft naast voetbal, als mede-oprichter van de korfbalvereniging Vitesse ook
medegewerkt aan de opbouw van deze tak van sport en hij heeft zich in verschillende
SVB-commissies optimaal en toegewijd ingezet.
Op eerbiedwaardige leeftijd is hij niet minder sportief dan in zijn reeds lang
vervluchtigde jeugd. Zulk een genade is niet aan velen gegund!

EUGENE WILLIAM LECKIE
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Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren......
Lionel Valois Smith
Droom werd werkelijkheid
Ieder ambitieuze dammer droomt er gestadig van ooit zijn land te vertegenwoordigen
op het internationaal damforum om er zich te meten met erkende grootmeesters van
de wereld. Maar slechts enkelen blijkt het gegeven de top te bereiken en/of uit hun
potentie het summum te halen; uiteraard niet meegerekend degenen wie het niet
beschoren is hun sluimerende, bijzondere aanleg tot ontplooiing en volle wasdom te
brengen. Lionel Valois Smith was als dammer een ambitieuze vechter, die bleef
vechten om de hem obsederende droom tot werkelijkheid te maken. Dit was zijn
leidmotief, waarmee hij naar bed ging en 's morgens weer opstond.
Deze eenvoudige jongeman, geboren ergens aan de Keizerstraat op 13 september
1943, bezocht de Wanicaschool en bracht zijn jeugd door in de omgeving van het
bloeiende Jeugdcentrum aan de Dr. Sophie Redmondstraat, alwaar hij zich niet
afzijdig hield van de verschillende onzer populaire spelsoorten. Hij was te vinden
bij hoog- en verspringen, in discuswerpen, met biljarten en domino, in voetbalteams,
bij schaken en dammen. Op 18-jarige leeftijd koos hij definitief en resoluut voor het
dammen, waarop hij zich met ijver, studie en toewijding toelegde. Het resultaat
meldde zich al gauw verheugend aan, namelijk in 1962 toen Valois Smith als
‘ambassadeur’ ons land vertegenwoordigde op de Wereldkampioenschappen Dammen.
Zijn droom was niet langer alleen maar een droom. Velen hadden naar deze grote,
buitengewone eer gedongen, Valois Smith was uitverkoren!
Nu op zijn 55e levensjaar heeft de eens ‘beste Surinaamse dammer van het jaar’ alle
roem en sensatie als Aijdelheid der ijdelheden’ achter zich gelaten en zich
teruggetrokken in de vredige geborgenheid van een Christelijke gemeente, waar het
goed toeven is op de alleszins heilzame dingen die God beloofd heeft. Het ga hem
wel!
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Jarenlang SVB-factotum en vraagbaak:
Eric Franklin Vrede

Frank Vrede, de scheidsrechter (in vol ornaat)

Gelet op zijn eenvoud, zijn bijna introverte levenshouding, zijn afschuw voor
ostentatief optreden en zijn timide karaktertrekken, is het lang geen sinecure de
verdienstelijkheden van ‘Frank’ Vrede te verwoorden en te onderschrijven. Immers,
al wie in hem een spectaculaire persoonlijkheid tracht te ontdekken, begint aan
nutteloze arbeid, maar wie hem langere tijd heeft gadegeslagen, weet ten stelligste
dat hij een man is van de daad: slagvaardig, doelgericht en dynamisch. Bij de
Surinaamse Voetbal Bond zijn in de loop van zijn bestaan talrijke besturen gekomen
en gegaan, maar Vrede is er gedurende 35 jaren ononderbroken op zijn plaats gebleven
als een modelbeeld van betrouwbaarheid en onwankelbaar geloof in de
voetbalsportontwikkeling. Binnen deze gelederen fungeert hij - ook scheidsrechter
hoofdklasse geweest en totnogtoe coördinator/penningmeester van de Surinaamse
Scheidsrechters Organisatie - als een alleszins alert en niet weg te denken factotum
en tevens als een onuitputtelijke vraagbaak. Frank verricht al zijn werkzaamheden
met een bewonderenswaardige acribie, waarbij zijn sociale intelligentie niets te
wensen overlaat. Op zijn eenmaal gegeven woord mag men zich gerust blindelings
verlaten.
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Ziedaar enkele der positieve gerichtheden des heren Vrede; deugden die overigens
in onze huidige gemeenschap met zijn normenvervaging helaas steeds schaarser
worden en die wij met z'n allen door inschakeling van al ons kennen en kunnen
moeten zien te recupereren. In onze samenleving beweegt deze burger met bijzondere
ijver en trouw in het vervullen van burgerplichten zich als eigenaar van een ruim
40-jarig taxibedrijf met sociale bewogenheid. En empathie die veelal tot uiting komt
in zijn 30-jarige functie als bestuurslid van het Collectantencollectief der Lutherse
Gemeente en als ceremoniemeester der laatste plichtplegingen en sociale conventies
bij de teraardebestellingen op de begraafplaats Vrede en Arbeid. Zeer vredig à la
Vrede! Frank Vrede, anno 1998 59 jaar oud, gesteund door zijn vrouw die ooit ook
als gekwalificeerd scheids-rechter is opgetreden, is bij de SVB nog altijd B schier
onmisbaar B in the running.
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Rudolph ‘Roepie’ Buitenweg
(in memoriam)

Als een groot sportman op 80-jarige leeftijd door zijn Schepper wordt teruggeroepen,
zijn er slechts weinigen die hem nog actief hebben meegemaakt. Bij de op dinsdag
jl. overleden Rudolph ‘Roepie’ Buitenweg, lag dat even anders. Tijdens zijn carrière
als politieman en later drukker, blonk hij uit als korfbalspeler, biljarter en voetballer:
Voor hem sportieve besteding van zijn vrije tijd. Jongere generaties kennen hem van
zijn grote hobby op latere leeftijd, de zangvogelsport. In de door de nationale
zangvogelfederatie georganiseerde toernooien werden zijn vogels regelmatig
kampioen. Tot aan zijn overlijden bezat Roepie twa twa' s, die in de huidige
bondscompetities geen slechte beurt zouden hebben gemaakt. Voor de van zijn vader
overgenomen en door hem tot bloei gebrachte drukkerij aan de dr. Sophie
Redmondstraat, konden voorbijgangers, tot voor kort nog elke middag de fluiters in
fraaie kooien langs de weg zien hangen. Bezig met hun middagconcert zat Roepie
er genietend bij. In zijn jongelingsjaren was hij niet van de sportvelden te slaan. Met
de korfbalclub Sport Doet Leven (SDL) behoorde hij tot de top van de toen grote
belangstelling genietende competities op het oud SVB-terrein. waar nu het André
Kamperveen stadion staat, in de Cul. Voetballen begon Roepie Buitenweg onder de
lat; een positie die hij nooit heeft verlaten. Na ongeschoeid te zijn begonnen bij de
Vliegende Pijl, volgde zijn toetreding tot El Deportivo. Geschoeid en onder leiding
van niemand minder dan clubvoorzitter Johan Adolf Pengel, ontwikkelde de jonge
doelman zich tot een degelijk sluitstuk dat zowel de doellijn als de 16 meterzone
kundig beheerste. Met Roepie, de gebroeders Dorder, Rene Nelom, Loswijk en Iwan
Zwakke verwierf El Deportivo zich grote faam. Helaas was deze club geen lang
leven beschoren en de spelers waaierden uit over de verschillende clubs. Roepie
werd door clubpresident Wim Bosch Verschuur naar Transvaal gehaald, waar hij
om beurten met Frank Zeegelaar het doel verdedigde. Zijn voetballoopbaan sloot de
toen in politiedienst getreden Buitenweg af bij de Politie Voetbalvereniging. Rudolph
‘Roepie’
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Buitenweg, die verscheidene malen werd opgenomen in de nationale senioren selectie,
verliet tenslotte de politiedienst en nam de leiding over in de drukkerij van zijn vader.
Familie en vrienden hebben hem ervaren als sociaal zeer bewogen. Iemand die de
behoeftigen in zijn omgeving structureel bijstond. Gedurende vele jaren is hij lid
geweest van de Lionsclub Paramaribo. Roepie Buitenweg behoorde tot één van de
biljart-cracks in Suriname. Hij heeft jarenlang samen met biljart virtuozen z.a.
Steinberg, Rack, Kaersenhout bijgedragen om de politie biljartclub in de hoogste top
te doen belanden. Roepie laat zijn weduwe Erna IJssel, met wie hij 58 jaar lang lief
en leed deelde achter.
Uit hun huwelijk werd een dochter geboren. Zaterdagmiddag is het stoffelijk
overschot van Roepie Buitenweg, een voortreffelijk sportman en medemens, onder
enorme belangstelling gecremeerd.
De Stichting Nazorg Oud-voetbalintemationals, Guno Hoen - (voorzitter)

Roepie Buitenweg, een hartstochtelijke hengelsporter
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Paul Degenaar
(in memoriam)
Vele van de vaderlandse voetbalminnaars zullen terugdenken aan de tijden waarin
het Suriname-stadion nauwelijks de grote aantallen toeschouwers kon bevatten. Pauli
‘Degenaar’ Goudmijn, voorste rij derde van links, behoorde tot de nationale top.
Staand van links naar rechts: Rudolf Degenaar, Henny Gill, Leo Mans, George
Degenaar, Ewald Wolf, Ursie Samsey, Wijks en Guno Hoen. Voor van links naar
rechts: Jozef Edhardt, Willy Sleur, Paul Degenaar, Cornelis Graanoogst, Jozef Welles,
Frank Silos en Renwick Wolf.
Januari 1996. Het nieuwe jaar was nauwelijks enkele uren oud, toen wij het
schokkende en droevige bericht vernamen van het overlijden van Paul Degenaar in
de vroege ochtend van nieuwjaarsdag in het koude Nederland. Kortgeleden nog
hebben wij samen met vrienden zijn 60ste geboortedag gevierd in de ouderlijke
woning aan de Arya Dewakerstraat in Paramaribo.
Reeds in het najaar van 1994 was hij naar zijn vaderland afgereisd en pas in oktober
1995, na de viering van zijn verjaardag op 17 augustus, keerde hij terug naar
Nederland. Hoeveel aantrekkingskracht zijn geboortegrond op hem uitoefende
bewezen zijn zeer veelvuldige bezoeken. Zo was hij bijvoorbeeld al eerder in 1994
in Sranan met vakantie en vertrok toen op 10 februari van dat jaar om enkele maanden
later weer in ons midden te vertoeven.

Pauli Degenaar
Albert Paul Goudmijn werd op 17 augustus 1935 geboren als eerste zoon uit het
huwelijk van Hendrik Goudmijn en Juliana Getrouw. Zijn vader was broer van
Rudolff (‘Doffie’) Degenaar en wijlen George Degenaar. Pauli, zoals hij genoemd
werd, dankt zijn grote bekendheid onder oudere voetballiefhebbers aan zijn carrière
als voetballer bij Voorwaarts en het Nationale team van Suriname.
Als voetballer in SVB-verband was hij bekend onder de naam van zijn ooms; dus
Paul Degenaar.
Tegenover de 4 (later 3) gebroeders Mijnals, bij Robin Hood presenteerde de grote
rivaal Voorwaarts toen de
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3 ‘gebroeders’ Degenaar. Velen wisten toen niet dat Pauli niet de jongere broer was
van George en Rudolff, maar oomzegger van hen! Zoals velen van zijn tijdgenoten
heeft Pauli ook binnen het verband van de mr. J.C. Bronsplein Sportbond de basis
kunnen leggen voor zijn latere voetballoopbaan. Hij was de centrale figuur van de
voetbalclub Junior, een vereniging uit de Arya Dewakerbuurt, die begrensd wordt
door de Wanicastraat, het Verlengde Molenpad, de Hirasingh- en Arya Dewakerstraat.
Zijn Bronspleinperiode werd gevolgd door de roemrijke periode bij Voorwaarts
in de hoofdklasse van de SVB, terwijl enkele zijner generatiegenoten zoals Erwin
Sparendam (Robin Hood) Humbert Boerleider (Transvaal), Frank Mijnals (Robin
Hood) ook de overstap maakten naar de Cul.

De voetballer Pauti Degenaar
Het bijna dagelijks aanwezig zijn op het toenmalige voetbalbveld van Arya Dewaker
(waarachter thans een tempel in aanbouw is) heeft van Pauli een voetballer gemaakt
met uitstekende technische vaardigheden zoals balbehandeling, dribbeltechniek,
passeervermogen, schotvaardigheid en passering. Zijn tactische kwaliteit (inzicht en
overzicht) waren ook van bijzondere waarde. De positie die hij in het elftal
(Voorwaarts en de nationale ploeg) bekleedde was die van rechtsbinnen. Op deze
post fungeerde hij als schakel tussen de middenlinie en de voorhoede en maakte vele
kilometers. Hij voorzag de buitenspelers en de midvoor van uitstekende passes.
Pauli zijn voetbalkwaliteiten bleven niet ongemerkt bij de toenmalige Braziliaanse
trainer van de SVB, de heer Palmeira. Toen deze besloot zijn contract vroegtijdig te
beëindigen, bewerkstelligde hij dat met hem naar Pernambucco, Brazilië, mee zouden
reizen ‘Vossie' Belgrave (voor zijn trainersopleiding) en enkele spelers, waaronder
Pauli.
Om nog steeds niet achterhaalde redenen werd Pauli van de lijst afgevoerd en
kregen alleen Frank, Humphrey en Stanley Mijnals en Michel Kruin de kans hun
kunnen in Brazilië te tonen.
In de periode (1955-1958) toen Robin Hood een zeer dominante positie in de
Surinaamse voetballerij had en met 8 tot 9 spelers in de nationale selectie
vertegenwoordigd was, behoorde Pauli tezamen met zijn
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clubgenoten Guno Hoen en Leo Mans tot de weinige geselecteerden afkomstig van
een andere club dan de heersende landskampioen. Binnen deze selectie had hij vaak
een basisplaats als rechtsbinnen ten koste van Frank Mijnals.
Pauli behoorde ook tot de grote groep Surinaamse voetballers die aan het einde
van de 50-er jaren naar Nederland vertrok, aangeworven door het toen nauwelijks
vijf jaren bestaande professionele voetbal. Pauli kwam bij de voetbalvereniging F.C.
Haarlem terecht. Namen uit deze exodusperiode: Humphrey Mijnals, Michel Kruin,
Erwin Sparendam, Frank Mijnals, Herman Rijkaard, Leo Kogeldans, Rudolff
Degenaar, Leo Mans, René Letterboom, André Killian, Ludwig Zorgvliet, Puck
Eliazer, Green, Johnson en Charlie Marbach. Onze totale voetbaltop werd binnen 2
jaren weggekocht.

De mens Paul Goudmijn.
Een vriendelijk en innemend mens is heengegaan. Hij had louter vrienden en geen
vijanden. Wie herinnert zich niet de periode 1950-1960 toen de tegenstellingen tussen
de voetbalclubs zeer scherp, om niet te spreken van vijandig, waren? Vooral de
tegenstelling tussen Voorwaarts en Robin Hood was sterk antagonistisch. Pauli
stoorde zich er echter niet aan en was bevriend met iedereen en bewoog zich met
gemak in de kringen van spelers van andere clubs. Zijn beste vriend, overgehouden
uit zijn voetbalperiode was André Killian, als linkshalf van Robin Hood zijn directe
tegenstander.
Op zijn 60e verjaardag waren o.a. behalve André Killian (ze reisden vaak samen
naar Suriname) aanwezig de ex-Robin Hooders: Michel Kruin, Frank en Stanley
Mijnhals; de ex-Voorwaatsers Guno Hoen en Samsey, terwijl de speciale dankdienst
werd geleid door ds. Karel Zeefuik, voormalige rechtshalf van Transvaal, ook een
opponent van Pauli wanneer Voorwaarts en Transvaal tegen elkaar speelden.
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Voetbaltrainer-in-merg-en-been:
Nick Stienstra

Hij maakte furore en van zijn hobby een vakNick Stienstra- geboren op 24 december
1954-is, menselijkerwijs gesproken veel te vroeg gestorven. Hij had nog zoveel meer
willen doen. Als eerste trainer van het KLEURRIJK-elftal vertrok hij in begin juni
1989 blijmoedig naar zijn geboorteland Suriname om er enkele wedstrijden te spelen;
een elftal, dat toen onder zijn bezielende en deskundige leiding volop in de race was
om in Nederland algeheel kampioen der amateurs te worden. Kleurrijk werd dat ook
wel, alleen heeft Nick dit niet mogen meemaken. Het vliegtuig waar hij en het
kleurrijk-elftal in zaten stortte op 7 juni van dat jaar neer in de buurt van de
internationale luchthaven te Zanderij. Nick was niet meer., maar hij heeft in zijn
leven een goed deel van zijn dromen verwezenlijkt.

Opleidingen
Achtereenvolgens het GLO, de Mulo en het Christelijk Pedagogisch Instituut. Na
een selectie en zware keuring kwam hij in aanmerking voor een studiebeurs. Toen
Stienstra 17 jaar oud was, verliet hij met deze beurs Suriname. Omdat sport - vooral
voetbal - zijn lust en leven was, koos hij voor een sportopleiding bij het CIOS in
Overveen. Daar ontmoette hij Joop Brand, docent voetbal en oud trainer van Haarlem.
Het is deze Brand die hem stimuleerde te kiezen voor het voetbalvak. Op 26-jarige
leeftijd mocht Nick Stienstra zich de jongste trainer noemen met het KNVB-diploma
‘oefenmeester’ op zak.
Vanaf die tijd ging het snel berg opwaarts met zijn carrière, tijdens welke hij ook
een docentenopleiding TVT (Jeugdvoetbaltrainer) volgde hetgeen hij inderdaad in
praktijk bracht. Op het CIOS trad hij op als gastdocent.

Carrière
Zijn eerste dagbaan was parttime in de gevangenis de Koepel te Haarlem, waar hij
werd aangesteld als sportinstructeur en van waaruit hij doorstroomde naar een fulltime
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baan in Amsterdam in de Bijlmerbajes (in de toren ‘de Weg’). Dit werk heeft hij
ongeveer negen jaar gedaan.
Bij de Dienst voor de Sport in Amsterdam werd hij aangesteld als sportbuurtwerker,
waar hij de leiding
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had over de sporthal Zeeburg.
Als fulltime trainer/coach begon hij bij Schoten. Vanuit deze hoek herinnert men
hem zich als ‘bezeten door het voetballen en proberen daarin het hoogste te bereiken’,
dat was zijn hele instelling. Nick was leergierig en leerde snel hoe het voetbalwereldje
in elkaar zat. Hij bracht als trainer Schoten naar de eerste grote successen, dit na een
aantal magere jaren. Onder zijn leiding werd Schoten kampioen van de afdeling
Haarlem, districtskampioen en kampioen van Nederland voor afdelingsteams.
Als trainer bij EDO en vervolgens bij ROOD-WIT eindigde hij op de tweede
plaats.
Daan Vrolijk, toen de 2e secretaris/archivaris van EDO schreef in een ‘in
memoriam’:
‘Drie seizoenen, t.w. 1982/1983, 1983/1984 en 1984/1985 heeft Nick EDO gediend
als een zeer ambitieuze trainer, vol idealen en plannen, altijd voor in de strijd om het
hoogste te bereiken. Plotseling, in de bloei van zijn nog jonge leven werd hij
weggerukt uit, het voor hem, zo dierbare voetbalwereldje, waarin hij nog zoveel
succes hoopte te boeken, hetgeen hem zeker gelukt zou zijn gezien zijn grote kennis
op voetbalgebied. Nick was een dominante figuur in de amateur voetballerij. De
EDO-familie zal altijd de beste herinneringen aan hem blijven bewaren.’..........
Stienstra kwam bij zijn laatste club terecht ‘Racing Club Heemstra’, RCH. In het
eerste seizoen bereikte hij de eerste plaats, in het tweede het landskampioenschap
plus algeheel kampioen. Het laatste heeft hij echter niet mogen meemaken, maar
onmiskenbaar is door hem daartoe de solide basis gelegd.

Trainer en. Mens
Waar trainer Nick Stienstra ook kwam, profileerde hij zich al heel snel als een
‘pur-sang’ vakman. Een man die als het ware besmet was met het voetbalvirus dat
hij bij velen wist over te brengen. Maar Nick had niet alleen succes als trainer, hij
scoorde ook in de menselijke verhoudingen binnen het verenigingsleven. Hij kon
velen voor zich innemen door zijn persoonlijkheid, zijn correctheid en zijn
vriendelijkheid. Hij had een aparte uitstraling binnen zijn clubs en een eigenschap
waar velen jaloers op waren; Je kon n.l. moeilijk kwaad op hem worden. Want, net
als wij allemaal, had Nick ook zijn fouten. Hij was soms op een
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prettige manier eigenwijs, maar wist ook zijn ongelijk te bekennen en stond altijd
open voor eerlijke argumentatie.
Gedreven als hij was, zocht hij het steeds hogerop, hunkerend naar erkenning, die
hij uiteindelijk kreeg door zijn toelating tot de cursus ‘Coach betaald voetbal’. Hij
zou een grote carrière tegemoet gaan.

Zijn vurigste wens
Zijn streven, zijn vurigste wens, zijn uiteindelijke doelstelling was om na al die
opgedane kennis en ervaring, terug te keren naar Suriname - home sweet home! om daar het voetbal op een hoger niveau te brengen. ‘Ze naar de WK slepen’, zou
hij ooit gezegd hebben. ‘We kunnen het!’.
Daarom wilde en zou hij de hiervoor genoemde cursus volgen. Toch heeft Stienstra
als trainer aan het betaald voetbal mogen bijdragen, want toen Han Berger trainer
werd bij AZ koos hij, op advies van Joop Brand, Stienstra als assistent. Naast zijn
drukke sportloopbaan was deze uitzonderlijke man Nick Stienstra, een liefdevol
echtgenoot en vader van twee dochters, waar hij erg trots op was. ‘Dat ik zijn liefde
voor de sport begreep’, bekent zijn vrouw Romena, komt doordat wij elkaar hebben
leren kennen door de basketbalsport. Maar bij Nick ging het verder, omdat hij van
zijn hobby zijn beroep kon maken. Hij was gelukkig en wij met hem. We hebben
veel moeten delen met zijn hobby/werk, maar als hij thuis was, dan was hij er voor
ons en dat was het belangrijkste’. In de herinnering van velen zal Nick Stienstra
moeilijk weg te vagen zijn.
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Jeugdige helden
Badminton Curriculum vitea

Naam: Wongsodikromo
Voornamen: Mitchel, Arthur
Geboorte-datum: 26 augustus 1985 (13 jaar)
Geboorte-plaats: Paramaribo
Huis-adres: Onoribolaan 23 / Paramaribo - Suriname
Telefoon: 464812
School: Arthur A. Hoogendoorn Atheneum (klasse 2)
Begonnen met Badminton bij: badminton club T.N.F.
In jaar: 1992 (in georganiseerd verband)
Hobby: hengelen
Huidige club: badminton club T.N.F.
Huidige trainers: dhr. Otmar Kersout (vader) + dhr. Rudi A.T. Nabibaks
(bondstrainer)
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Belangrijke resultaten (nationaal):
1993
* 5e Ma Lefi Badminton Toernooi
2e plaats:

gemengddubbel onder-12 jaar (U-12)

* Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

jongensenkel onder-12 jaar (U-12)

1e plaats:

jongensdubbel onder-12

2e plaats:

gemengddubbel onder-12

1994
*6e Ma Lefi Badminton Toernooi
1e plaats:

jongensenkel U-12

1e plaats:

gemengddubbel U-12

2e plaats:

jongensenkel U-14 Plus M.V.P. Award

* Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

jongensenkel U-12

1e plaats:

jongensdubbel U-12

1e plaats:

gemengddubbel U-12

1e plaats:

jongensenkel U-14

1995
*7e Ma Lefi Badminton Toernooi
1e plaats:

jongensenkel U-12

1e plaats:

gemengddubbel U-12

1e plaats:

jongensenkel U-14

2e plaats:

gemengddubbel U-14

* Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

jongensenkel U-12

1e plaats:

jongensdubbel U-12

1e plaats:

gemengddubbel U-12

1e plaats:

jongensenkel U-14

1e plaats:

jongensdubbel U-14

1e plaats:

gemengddubbel U-14

Plus Badminton speler van het jaar Award (1995)
1996
* 8e Ma Lefi Badminton Toernooi
1e plaats:

jongensenkel U-14
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* Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

jongensenkel U-12

1e plaats:

jongensdubbel U-12
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Wongsodikromo Mitchel, Arthur

1e plaats:

gemengddubbel U-12

1e plaats:

jongensenkel U-14

1e plaats:

jongensdubbel U-14

1e plaats:

gemengddubbel U-14

1997
* 9e Ma Lefi Badminton Toernooi
1e plaats:

jongensenkel U-13

1e plaats:

jongensenkel U-15

* Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

jongensenkel U-13

1e plaats:

jongensdubbel U-13

1e plaats:

jongensenkel U-15

1e plaats:

jongensdubbel U-15

1e plaats:

gemengddubbel U-15

1e plaats:

jongensenkel U-17

1e plaats:

jongensdubbel U-17

2e plaats:

gemengddubbel U-17

2e plaats:

jongensenkel U-19

1998
* 10e Ma Lefi Badminton Toernooi
1e plaats:

jongensenkel U-19

Internationaal:
1997
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*25th CAREBACO GAMES te Barbados
2e plaats:

landen teamwedstrijden voor junioren
U-19

* 1e ZUIDAMERIKAANSE JUNIOREN BADMINTON KAMPIOENSCHAPPEN
te Sao Paulo, Brazilie
1e plaats:

jongensenkel U-13

1e plaats:

jongensdubbel U-15

2e plaats:

gemengddubbel U-17

1998
* 1st Caribbean Easter Junior Badminton Tournament te Curaçao
2e plaats:

jongensdubbel U-19

* 26th CAREBACO GAMES te Cuba
3e plaats:

landen teamwedstrijden voor junioren
U-19

* Suriname International 1998 Uitgeschakeld in de kwart finale herenenkel
deelge-nomen als jongste speler aan dit internationaal senioren toernooi
1999
* 2nd Caribbean Easter Junior Badminton Tournament te Curaçao
1e plaats:

jongensenkel U-15

1e plaats:

jongensdubbel U-15

1e plaats:

gemengddubbel U-15

3e plaats:

jongensdubbel U-19

Vanaf z'n vijfde jaar kennis gemaakt met een badminton-racket!
Deelname aan 1e toernooi op 7 jarige leeftijd!
Op 26 december 1997 In Hotel Torarica tijdens de TACOMA Sport gala uitgeroepen
tot de MEEST TALENTVOLLE ATLEET!
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Badminton Curriculum vitea

Naam: Haynes
Voornamen: Nathalie, Priscilla
Geboorte-datum: 17 augustus 1982 (16 jaar)
Geboorte-plaats: Paramaribo
Huis-adres: Jaimanilaan 7/ Paramaribo - Suriname
Telefoon: 464061
E-mail: nat@cq-link.sr
School: A.M.S. Q2 pakket (1e jaar)
Begonnen met Badminton bij: S.C.V.U. (Badminton afd)
In jaar: 1993 (in georganiseerd verband)
Andere sporten: zwemmen en teakwondo
Huidige club: S.C.V.U. (Badminton afdeling)
Huidige trainers: Trainingscommisie S.C.V.U. + dhr. Rudi A.T. Nabibaks
(bondstrainer)
Resultaten in 1994 (Nationaal)
* Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

meisjesenkel onder 14 en 16 jaar

Resultaten in 1995 (nationaal):
*7e Ma lefi Toernooi
1e plaats:

meisjesenkel onder 14 en 16 jaar M.V.P.
1995

*Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
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1e plaats:

meisjesenkel onder 14 en 16 jaar

1e plaats:

meisjesdubbel onder 14 jaar

1e plaats:

gemengddubbel onder 14 jaar

* Nationaal Badminton Kampioenschappen
2e plaats:

damesdubbel

1e plaats:

gemengddubbel

Resultaten in 1995 (internationaal):
* Peru International 1995 (Lima, Peru).
3e plaats:

gemengddubbel

Resultaten in 1996 (nationaal):
* 8e Ma lefi Toernooi
1e plaats:

meisjesenkel onder 16 en 18 jaar

* Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

meisjesenkel onder 21 jaar

1e plaats:

meisjesdubbel onder 18 jaar

2e plaats:

gemengddubbel onder 18 jaar

* Nationaal Badminton Kampioenschappen (senioren A klasse)
1e plaats:

damesdubbel

2e plaats:

gemengddubbel

Resultaten in 1997 (nationaal):
* 9e Malefi Toernooi
1e plaats:

meisjesenkel onder 19 jaar

* Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

meisjesenkel onder 17 en 19 jaar

1e plaats:

meisjesdubbel onder 17 en 19 jaar

1e plaats:

gemengddubbel onder 17 en 19 jaar

* Nationaal Badminton Kampioenschappen (senioren A klasse)
1e plaats:

damesenkel

2e plaats:

damesdubbel

1e plaats:

gemengddubbel

Resultaten in 1997 (internationaal):
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Haynes Nathalie, Priscilla

* Dutch Junior International (Haarlem, Nederland) geen prijzen
* German Junior International (Bottrop, Duitsland) geen prijzen
* 3rd World Badminton Academy (Oslo, Noorwegen) Internationaal Trainingskamp
voor junioren
* Carebaco Games (Bridgetown, Barbados)
2e plaats:

landen teamwedstrijden voor junioren

3e plaats:

meisjesenkel onder 19 jaar

3e plaats:

meisjesdubbel onder 19 jaar

3e plaats:

landen teamwedstrijden voor senioren

* 1e Zuidamerikaanse Junioren Badminton Kampioenschappen
2e plaats:

meisjesenkel onder 17 jaar

2e plaats:

meisjesdubbel onder 17 jaar

Resultaten in 1998 (nationaal)
* 10e Malefi Toernooi
1e plaats:

meisjesenkel onder 19 jaar

1e plaats:

meisjesdubbel onder 19 jaar

* 31e Nationaal Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

damesenkel

1e plaats:

damesdubbel

1e plaats:

gemengddubbel

* Nationaal Junioren Badminton Kampioenschappen
1e plaats:

meisjesenkel onder 19 jaar
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1e plaats:

meisjesdubbel onder 19 jaar

1e plaats:

gemengddubbel onder 19 jaar

Resultaten in 1998 (international)
* Caribbean Easter Junior Tournament (Willemstad, Curaçao)
3e plaats:

meisjesenkel onder 19 jaar

2e plaats:

meisjesdubbel onder 19 jaar

* Zuidamerikaanse Kampioenschappen voor senioren (Sao Paulo, Brazilie)
3e plaats:

landen teamwedstrijden voor senioren

3e plaats:

damesdubbel

* Carebaco Games 1998 (Havana, Cuba)
3e plaats:

landen teamwedstrijden voor junioren

2e plaats:

gemengddubbel (senioren)

* Suriname International 1998 (Paramaribo, Suriname)
2e plaats:

damesdubbel

Positie wereld ranglijst per 1 december 1998:
Gemengddubbel

: 113 (met O. Brandon)
(www.intbadfed.org)

* 2nd Caribbean Easter Junior Tournament (Willemstad, Curaçao) (1-4 april 1999)
1e plaats:

meisjesenkel onder 19 jaar

2e plaats:

meisjesdubbel onder 19 jaar

2e plaats:

gemengddubbel onder 19 jaar

bron:

Surinaamse Badminton Bond
A. Somedjo
Tel. no: 462153
Fax. no: 421045 (attn.)
E-mail: surbadbo@hotmail.com
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Realdo Jesserun

Realdo Jessurun geboren op 5 september 1969, begon met wielrennen in 1984 bij
de wielrenvereniging GAZELLE. Vertrok in juli 1987 naar Frankrijk en maakt snel
furore, belandde in 1990 in de hoogste categorie, maar moest toen een definitieve
keus maken tussen de school en wielrennen. Hij koos voor zij studie. Middelerwijl
had hij vele overwinningen op zijn namm staan.

Simone Martosatiman
Simone begon met haar zwemcarriere op 6 jarige leeftijd bij z.v. Neptunes.

Zij is op 9 februari 1982 geboren.
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1997 Zwemster van het jaar. 1998 1e bij de zwemmarathon.
1e bij de Torarica Triatlon.
Heeft meegedaan aan internationale wedstrijden in: Guyaa, Frans Guyana, Trinidad,
Guadeloupe en Jamaica.
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Marinho van Mulier
Marinho, geboren op 30 januari 1986, werd uitverkoren deel te nemen aan het
Coca-Cola toernooi in het kader van het laatste WK voetbal. Hij had reeds jong

een eigen voetbalvereniging(voorzitter / trainer / aanvoerder / eigenaar) maar een
goed deel daarvan maakt nu deel uit van de v.v. ROAD.

Jerghino Sahadewsing
Jerghino Sahadewsing, geboeren op 6 februari 1985, kleinzoon van Armand
Sahadewsing (zie artikel elders in dit boek) Dit jong talent is begonnen bij Germaan
in Nederland, later verhuist naar Blauwwit en daarna naar Ajax, dat zijn volledige
begeleiding op zich genomen heeft.
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Een oprecht woord van dank
Het is alleszins betamelijk hier-en-nu onze hartgrondige dank te betuigen aan allen
die op welke wijze dan ook aan de verschijning van dit deel van ‘ONZE
SPORTHELDEN’ medewerking hebben verleend.
Nomina sunt odiosa, maar het blijft onweerstaanbaar om in dit verband toch expliciet
de namen te vermelden van:
[mevr. Annemarie Mau a Sam voor haar zeer spontane, onschatbare, niet aflatende
ondersteuning;]
de Direkteur Sportzaken, de heer Dr. Ronald Phoelsingh voor zijn vele, relevante
inspanningen;
de Directeur Nationale Loterij Suriname, de heer Hasselbaink c.s.;
de Directeur van Telesur, Ir. Johanns c.s.;
de Directeur van Cirkel Group of Companies, de heer Hindorie c.s.;
de heer Q. Nagessarsingh voor zijn spontane tegemoetkoming;
last, but not least de heer Frits Terborg voor zijn alertheid en zijn bereidwillige,
waardevolle bijstand.
Immers, zij zijn het voornamelijk die de allereerste vitale en cruciale horten hebben
gegeven tot de implementering van ons plan.
Een eresaluut aan al deze sportvrienden, evenzo aan al die vele anderen voor hun
sportsmanship en hun metterdaad gegeven krachten, waarvan wij voortreffelijk en
gretig gebruik hebben kunnen maken.
Moge dit boekwerk naar vorm en inhoud aan Uw aller verwachtingen voldoen.
Paramaribo, Juli 1999
Guno Hoen
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achterplat

Korte levensschets

Naam

Hoen

Voornaam:

Guno

Geboortedatum

26 november 1922

Geboorteplaats

Paramaribo (Suriname)

Opleiding

ULO
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
respectievelijk als, Hoofdinspekteur en
hoofd Dienst Algemeen Maatschappelijke
zorg.

1971-1973

Distrikts Ambtenaar Ministerie Arbeid
en Sociale zaken.

1976

6 maanden stage welzijn Stichtingen
Nederland.

1973-1983

Hoofd Inspekteur - Diensthoofd van de
Dienst Inspektie - Ministerie Sociale
Zaken.

Jan. - 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 top voetballer 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 Min. van Onderwijs en
Volksontwikkeling, afd. Cultuur en Vorming. Vijftien jaar sportcommentator bij
radio, televisie en krant.
Vier einronden 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) Shrijver 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 kanidaat voor het parlementschap.
Gehuwd geweest met Ine, Nita Vasilda (nu wijlen), uit welk huwlijk 5 jongens en
3 meisjes geboren zijn.
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