
Eerste Singelloop in Gouda 1927

Singelloop estafette om de A.L.R.O. beker
Zaterdagmiddag 27 augustus 1927 had de aangekondigde  
Singelloop Estafette plaats, onder buitengewoon grote  
belangstelling. Onder uitstekende weersgesteldheid had deze 
loop plaats en de G.A.K. heeft hiermee een groot succes  
geoogst en de voor de propaganda van de Atletiek bleek een 
dergelijke wedstrijd veel ertoe te kunnen bijdragen. 
 
Op het Veemarktterrein, was het om 5 uur reeds een drukte 
van jewelste. Hier was in het restaurant de kleedgelegenheid 
ondergebracht en kwamen de G.A.K. bestuurders en officials 
bijeen om de regeling etc. zo spoedig mogelijk te doen  
geschieden.
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De heer G. van Clooster wist op prettige en 
vlugge wijze de deelnemers voor de diverse  
wisselpunten met hun commissarissen per auto 
te doen verstrekken.  
De lopers voor de start, 6e en 7e wisselpunt  
vertrokken te voet.

Publiek nog een hoop leren
Van alle zesennegentig lopers werd eerst een 
groepsfoto genomen, waarna op het Veemarkt-
terrein de rust weer terug keerde.  
Op de Kattensingel bleek een geweldige massa 
bijeen te zijn gekomen. Op zoveel belangstelling 
had de G.A.K. niet gerekend. Maatregelen om de 
start vlotter te doen geschieden waren dan wel 
terdege genomen. De politie deed alle mogelijke 
moeite het publiek op veilige afstand te bewaren, 
doch slaagde er niet spoedig in. Niettemin komt 
een woord van lof toe aan de politie autoriteiten 
en de agenten, die zoveel als in hun vermogen 
was voor de lopers de weg vrijmaakten.  
Het publiek moet voor dergelijke wedstrijden nog 
een hoop leren.

Loper krijgt botsing
Om tien over zes viel het startschot en de twaalf 
lopers van de bereide gepubliceerde verenigingen 
zetten zich in beweging. Om beurten nam men 
de kop, echter op de Gouwe wist Peeters,  
Olympia, uit te lopen en bij het eerste wisselpunt 
ging de Jong er vandoor, met T.H.O.R. als tweede, 
terwijl O.N.A. de derde plaats bezette. 
De andere clubs kwamen hier achter. 
Bij het Postkantoor had Olympia nog steeds de 
leiding, de 200 meter loper kwam echter in 
botsing met de Inspecteur van Politie. 

Van de ontstane situatie trok T.H.O.R. partij en in 
een sneltrein vaartje ging het naar de Fluwelen-
singel. Olympia was inmiddels T.H.O.R. weer dicht 
genaderd, van Eijk wist op de 400 meter even de 
leiding te nemen, doch was te hard van stapel 
gelopen. 

De rest van het traject, waarlangs een groot aantal 
nieuwsgierigen was geschaard, was toen voor T.H.O.R. 
De gebroeders Kasbergen liepen wat zij konden.  
Als nummer één passeerde A. Kasbergen de finish, 
Olympia was circa 7 meter achter O.N.A. kwam als 
derde binnen, daarna de andere ploegen met weinig 
verschil onderling binnen kwamen.

Uitslag
De uitslag luidt:  
1. THOR, 7 min. 56.4 sec;  
2. Olympia, 7 min. 57.8 sec; 
3. O.N.A.; 4. D.I.O. 11; 5. Gouda; 6. D.I.O.; 
7. Olympia II; 8. Excelsior; 9. G.S.V.; 10. D.O.K.;  
11. THOR II; 12. Krachtsport.

T.H.O.R. Singelloopploeg 1927

Honderden stonden buiten
De prijsuitreiking had in tegenwoordigheid van de 
burgemeester plaats in het restaurant op het 
Veemarktterrein. Het gebouwtje kon alle 
belangstellenden niet bevatten, buiten stonden er 
nog honderden. De Voorzitter van de G.A.K. nam 
allereerst het woord en in een met geestdrift 
uitgesproken rede bracht hij hulde aan de burge-
meester voor diens tegenwoordigheid, die daar-
mee getoond heeft de sport een warm hart toe 
te dragen. 

Spreker hoopte dat Gouda binnen niet te lange 
tijd zij het dan geen sportpark dan toch een 
gemeentelijk sportterrein zou krijgen en in de 
tribune een gedenkplaat met de naam van  
burgemeester Gaarlandt als een blijvende  
herinnering. Een daverend applaus bewees dat 
sportief Gouda met belangstelling dit gebeuren 
eens verwezenlijkt hoopt te zien.

De burgemeester sprak hierna te midden van de 
sportbeoefenaars enige sympathieke woorden. 
Spreker hoopte dat ook eens hier een cross 
country zal gehouden worden, een wedstrijd 
waarvoor hij zich steeds bijzonder interesseert.
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Een langdurig applaus volgde op de woorden van 
Gouda’s burgemeester.

Nog sprak de heer S.v.d. Kloet als vertegen-
woordiger van de K.N.A.U., de heer Hardeman 
was verhinderd zelf tegenwoordig te zijn, evenals 
de heer Wesseling van de Z.H.A.B., en uitte zijn 
vreugde over het werken van de G.A.K., dat bijna 
aan het wonderbaarlijke grenst.  
Spreker wenste de G.A.K. geluk.

Alvorens de prijzen werden 
uitgereikt bracht de heer van  
’t Clooster hulde aan de gever 
van de wisselbeker, de heer  
T. Jansen, directeur van het  
A.L.R.O. kantoor te Utrecht en 
de heer  A. Verkaaik, directeur 
van het A.L.R.O. kantoor  
te Gouda, voor de tweede prijs. 

Voorts de E.H.B.O., Dagblad Voorwaarts en allen 
die op enigerlei wijze hebben meegewerkt.  
De heer T. Jansen was zelf niet tegenwoordig, 
doch namens zijn vertegenwoordiger werd de 
G.A.K. dank gebracht voor de sympathieke 
woorden tot de Directie gericht. In gedachten 
was de heer Jansen ongetwijfeld bij de Singelloop 
tegenwoordig.

Voor elke prijswinner had de heer van het  
Clooster enige aanmoedigende woorden.  
Na deze plechtigheid behoorde de Singelloop 
Estafette tot het verleden. De G.A.K. kan met 
trots op deze dag terugzien, die ongetwijfeld voor 
de volgende maal heel wat geleerd zal hebben.

Goudsche Singelloop
Tussen 1927 en 1932 won de atletiekploeg van 
T.H.O.R. vijf keer de Goudsche Singelloop en dat was 
regionaal een topprestatie.

Op 27 augustus 1927 werd de eerste (estafette)-
singelloop in Gouda georganiseerd door de  
Goudsche Atletiek Kring (G.A.K.)
Duizenden toeschouwers, waaronder heel veel 
Gouderakkers, omzoomden de singels, de Hoge 
Gouwe, de Oost- en Westhaven.

De singelloop was in die jaren een begrip en een 
evenement waar ieder jaar naar werd uitgekeken, 
ondanks het feit dat het slechts ongeveer acht  
minuten duurde. Het was een estafettewedstrijd 
over 800, 400, 200, 100, 800, 400, 200 en nogmaals 
100 meter. 
Een ploeg bestond dus uit acht lopers die in totaal  
3 kilometer aflegden.

De singelloop, in estafettevorm, heeft geduurd tot de 
jaren vijftig. 
Er werd toen o.a. aan deelgenomen door het 
Haagse “Trekvogels” met de befaamde  
Atleet Wim Slijkhuis in hun midden, die in 1948 
tijdens de Olympische spelen van Londen een  
bronzen medaille won op zowel de 1500 als de 
5000 meter.

In 1956 werd voor het laatst de estafetteloop in de 
Goudse binnenstad georganiseerd en het jaar daarna 
werd het evenement verplaatst naar Gouda-Noord 
en kort daarna kwam er een einde aan deze grootste 
straatestafette van Nederland.
Vanaf 1990 wordt er jaarlijks weer een Singelloop in 
Gouda georganiseerd, maar nu als individuele 
wedstrijd en prestatieloop.
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