Hardlopen in het verleden – de Zesstedenloop, start in Assendelft
De eerste wedstrijd zou plaatsvinden op zondag 15 september 1929. In 1929 bestond er nog
geen atletiekvereniging in de Zaanstreek. Wel waren er voetbalverenigingen en
gymnastiekverenigingen met een atletiekafdeling. Deze leden waren ook lid van de KNAU.
Met aankondigingen in de nationale en regionale pers kreeg de organisatie het voor elkaar
dat er meer dan honderd inschrijvingen kwamen, waaronder ongeveer 15 snelwandelaars.
Inschrijving voor de race stond alleen open
voor leden van de atletiekbond. Het
inschrijfgeld bedroeg 30 cent, wat ongeveer
gelijk stond aan het uurloon van een
fabrieksarbeider. De deelnemers moesten
zich melden in Zaandam bij Hotel-caférestaurant De Nieuwe Karseboom op de Dam.
Dit etablissement was dat jaar in het nieuws
omdat de 19-jarige Jopie Koopmans, de
dochter van de eigenaar, in dat jaar tot de eerste Miss Holland was gekozen.
Het gebouw werd in 1969 gesloopt en in 1970 vervangen door de Perzische tapijtenhandel
Abassi.
In de Karseboom konden de deelnemers zich verkleden, waarna ze in wedstrijdtenue om
12.00 uur met autobussen naar de startplaats in Assendelft werden gebracht.
Het is opvallend dat 56 jaar later de organisatie van de Dam tot Damloop ook op het idee
kwam de lopers per bus naar de start te vervoeren. De start zou plaatsvinden in Assendelft
op de Dorpsstraat tussen het Gemeentehuis en het Hotel-Café ‘t Huis Assumburg om 13.00
uur.
Het startgebied
zoals het er in 2020
uit ziet
Links het oude
gemeentehuis en
rechts ’t Huis
Assumburg aan de
Dorpsstraat 375. In
het gemeentehuis
is het Historisch
Genootschap
Assendelft
gevestigd.
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situatie 1926
Het huis Assumburg is een gemeentelijk monument en zou oorspronkelijk al in de 17 e eeuw
zijn gebouwd. Het was een café en eerst ook tot 1911 een herberg, later werd het een hotel.
Het ontleent zijn naam uit het feit, dat het ook het jachthuis voor de Heren van Assendelft
en Assumburg zou zijn geweest. Het heeft ook dienst gedaan als waag voor de nabijgelegen
markt.
De zesstedenloop is van 1929 tot en met 1934 zes maal gehouden. De foto’s van de
wedstrijd zijn van verschillende jaren. Nationaal gezien was het een grote wedstrijd met
toplopers uit het hele land. Er werd echt hard gelopen met tijden van rond de 46 minuten
over een afstand van bijna 15 km. Opvallende loper was de Wormerveerse balletjesbakker
Hein Bruin, die enkele keren als tweede en derde eindigde.

1931 start snelwandelen

1933 vlak na de start ligt nog alles bij elkaar

De koplopers ter hoogte van de
Dorpsstraat 983. De wegsloot,
waar zij langs lopen, is in de
periode van 1951 tot 1972
gedempt. Dit was voor de
aanleg van de hoofdriolering en
voor de aanleg van een bredere
rijbaan.
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