
De internationale marathons van Zaandam (3) 

In 1958 bestond de AV Zaanland 25 jaar en het organiseren van de derde marathon op rij 

was een onderdeel van de jubileumviering. Dit keer werd er niet gekozen voor oktober maar 

voor juli. Het weer werkte voor het eerst mee. Met zestig deelnemers, waaronder veertien 

Duitsers en de Tsjechische kampioen Pavel Kantorek, stond er een sterk veld aan de start. 

Het parcours was gelijk aan dat van 1957. Piet Bleeker nam al snel enige voorsprong, maar 

halverwege nam de Tsjechische arts de leiding over en liep over de Noorderweg langzaam 

uit. Kantorek ging uiteindelijk na 2 uur, 26min en 17 sec als winnaar 

over de finish. Piet Bleeker eindigde als tweede na 2 uur, 29 min en 

39 sec, slechts 19 sec boven het Nederlands record. Bleeker werd 

hiermee voor het derde jaar op rij Nederlands marathon kampioen. 

Hij mocht nu meedoen met de Europese Kampioenschappen in 

Stockholm. De Rus Popov liep hier een nieuw wereldrecord in 2.15.17 

uur. Piet stelde teleur met een 21e plaats in 2.38.45 uur. 

In 1961 bestond Zaandam 150 jaar. Ter verhoging van de 

feestvreugde organiseerde AV Zaanland weer een internationale 

marathon. Nationale bonden van verschillende Europese landen 

werden gevraagd toplopers in te schrijven. België, Denemarken, Duitsland, Engeland en 

Oostenrijk stuurden hun nationale selectie naar Zaandam. In totaal verschenen er 80 lopers 

op zaterdag 21 oktober aan de start. Onder de deelnemers bevonden zich drie atleten, die 

ook aan de Olympische marathon van 1960 hadden meegedaan. Winnaar in Rome werd de 

op blote voeten lopende Ethiopiër Abebe Bikula, die met 2.15.16 een nieuw wereldrecord 

liep. Alle deelnemers werden, volgens de regels, twee uur voor de start door drie Zaanse 

huisartsen aan een sportkeuring onderworpen. Het regende die dag niet, maar met een 

temperatuur van 8 graden was het redelijk fris. Mede door de temperatuur haalden maar 58 

lopers de finish. De start 

en de finish waren van 

de Gerhardstraat 

verplaatst naar de Laan 

der Vrijheid, maar de 

rest van de route was 

vrijwel hetzelfde als in 

de voorgaande jaren. 

De wedstrijd had een 

spannend verloop met 

een opvallende 

winnaar. De kopgroep 

bestond na 10 km uit de  
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Passage Dubbele Buurt Wormerveer 

Engelse lopers Kilby, Towel en Howe en de Deen Thyge Tögersen. De Deen, die bij de 

Olympische Spelen in Rome als zesde was geëindigd, 

moest wegens darmproblemen het tempo laten 

zakken. Nadat hij tijdens het lopen zijn darmen had 

geleegd, kon hij het tempo weer verhogen en met 

opvallend bruine benen kon hij de koppositie weer 

overnemen. Met 42 seconden voorsprong bereikte 

hij de finish na 2 uur, 25 min en43 sec. Tweede werd 

de Engelsman Fred Howe  en de derde plaats was 

voor de Oostenrijker Anton Gruber. De beste 

Nederlander werd Rudi Mol die als zesde eindigde. 

Bij de eerste tien waren slechts twee Nederlanders. 

Het eerste dat Tögersen na het passeren van de 

finish deed, was naar de Gouw lopen om zijn benen 

en schoenen schoon te wassen. Er deden twee leden van Zaanland mee. Toon Besseling 

eindigde in de achterhoede en Han Schilp moest na ca. 30 km opgeven.   

 

 

 

 

Toon Besseling                           Han Schilp                 afscheid Engelse ploeg bij station Zaandam 
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