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In memoriam Jacques van Willigenburg
3 mei 1936 – 3 april 2021

Een maand voor zijn 85e verjaardag is Jacques van Willigenburg in Amerongen overleden. In maart 2012
nam hij afscheid van avVN en werd hij benoemd tot erelid. Jacques heeft veel betekend voor avVN, maar
ook voor de hardlopers buiten onze vereniging.
Op die zondag bezocht hij vaak één of meerdere sportwedstrijden en de rest handelde hij af per telefoon.
Hij kwam natuurlijk graag bij de grotere atletiek-evenementen in de buurt van Utrecht: De UN-marathon,
de Linschotenloop, de Amersfoort Marathon etc.
Al snel nadat Jacques lid werd van avVN, werd hij gevraagd om (hoofd)redacteur van “De Veteraan” te worden. In 1985 nam hij deze taak over van Gerrit Glas. In
een tijd dat avVN uitgroeide naar bijna 2000 leden, was
het clubblad het belangrijkste communicatie middel
van onze landelijke vereniging. De Veteraan werd dan
ook een lijvig blad met veel vaste medewerkers. Tot en
met 2011 (26 jaar!) bleef Jacques de hoofdredacteur.
In 1996 werd Jacques ook lid van het bestuur. Eerst als
lid, van 2003 t/m 2006 als vicevoorzitter en van 2007
tot 2012 als voorzitter.
Jacques was onder Jan Sikkens vicevoorzitter en omdat de vergaderingen altijd plaatsvonden bij aanwezigheid van alle bestuursleden, was deze taak meer een
“papieren” functie.
Toen Jan in 2007 vertrok, is Jacques “onder protest”
voorzitter geworden. Hij ambieerde dit namelijk helemaal niet.
Hij leidde de vergaderingen, maar had verder geen bestuurstaken. Hij was natuurlijk ook redacteur van het
blad en dat kostte hem veel tijd. Hij bracht meerdere
keren per uitgave een bezoek aan drukkerij de Jong in
Driebergen. Samen met hen zette hij het blad in elkaar.
Jacques is geboren en getogen in Utrecht. Ondanks
zijn voorliefde voor de sport, was hij in zijn jeugdjaren
aan het bed gekluisterd. Door een vergroeiing van de
heup lag hij van zijn zesde tot zijn twaalfde veel op bed.
Eerst met een rekverband, twee jaar in het gips en nog
eens twee jaar met een beugel. De lagere school kon
Jacques niet volgen, maar hij kreeg privéles.
De lichamelijke handicap is hij gelukkig probleemloos te boven gekomen. Na teamsporten als voetbal,
handbal en korfbal besloot hij als zeventienjarige lid te
worden van atletiekclub Hellas in Utrecht. Hij leefde
zich vooral uit op de 800 en 1500 meter. Ook was hij in
deze tijd al redacteur van het clubblad en bestuurslid.
In 1965 trouwde Jacques met Lida Mook. Samen liepen ze hardloopwedstrijden, nu ook langere afstanden, en namen ze deel aan vele marathonreizen. Ze
kregen een dochter, Hetty, en 2 zoons, Marc en Jörgen.
Zijn journalistieke loopbaan begon bij het Noord Hollands Dagblad, maar vanaf 1969 werkte Jacques voor
het Utrechts Nieuwsblad, dat later werd ingelijfd door
het Algemeen Dagblad. De drukste periode van de
week was de zondagmiddag/avond. De deadline om
de verslagen op te sturen lag rond 22.00 uur.

In zijn periode als bestuurslid waren ook de marathonreizen en de organisatie van de Uilentorenloop een
hoofdtaak van Jacques.
De hardloopreizen werden georganiseerd naar vooral
Aziatische landen. Vele avVN-leden hebben aan die reizen deelgenomen.
Jacques was een van de “motoren” van de Uilentorenloop in Leersum.
Begin jaren 80 werd deze loop georganiseerd door
HDS uit Leersum i.s.m. Hellas Utrecht. Later werd de
samenwerking met Hellas gestopt en ging men, zeker
door toedoen van Jacques, in zee met avVN. Vanwege
organisatorische omstandigheden kwam in 1995 een
eind aan de reeks lopen, maar door de vele reacties
werd deze in 1997 in ere hersteld, eerst als trimloop en
later ook als KNAU-wedstrijd (21.1 km).
In 2007 was de laatste Uilentorenloop. Bij deze editie
zaten ook de avVN-bestuursleden Jan van Alphen en
Johan van Santen in de werkgroep. Er werd toen voor
het eerst een wandeltocht aan het programma toegevoegd.
avVN-lid Arie Bleijenberg en zijn vrouw Ad, oud-buren,
en Jacques en Lida, waren ook actief bij de Uilentorenloop. Ad zat vaak achter de inschrijftafel en Arie deed
allerlei hand- en spandiensten. Zo zorgde hij er bijvoor-

beeld voor dat er een caravan stond bij de finish waarin
de jury zitting had. Omdat de plaatselijke vrijwilligers
moeilijk te motiveren waren, is de editie van 2008 en
verder er nooit van gekomen. Jammer, want het was
een zeer geliefde en mooie loop die door lopers uit het
hele land werd bezocht.
Op 22 december 2006 werd aan Jacques een speld van
verdienste van de gemeente Utrechtse Heuvelrug uitgereikt. Daarbij werden zijn verdiensten omschreven:
“Organiseren Uilentorenloop, organiseren bevrijdingsloop
Wageningen, stimulator en begeleider div hardloopgroepen op de Heuvelrug, organisator en begeleider van reizen
voor 60+ naar loopevenementen over hele wereld, bestuurslid Veteranen Nederland, hoofdredacteur clubblad
avVN Nieuws".
In de laatste jaren van zijn voorzitterschap vonden
de algemene ledenvergaderingen vaak plaats bij het
“Leersums Laarsje”, het geliefde pannenkoekenrestaurant van Jacques.
Toen daar toch wat klachten waren v.w.b. het “geluid”,
zijn daarna nog enkele vergaderingen gehouden in
“Een wereld van Verschil”, het restaurant in Leersum
van zijn zoon Marc.
Ook werden in het “Leersums Laarsje” bestuursvergaderingen gehouden, later gebeurde dat meer bij de
bestuursleden thuis.

ken heen. De auto en de honden gingen dan ook mee.
Van en na het overlijden van zijn vrouw Lida heeft
Jacques veel leed gehad. Lida deed alles voor hem en
toen zij wegviel, werd het heel moeilijk voor Jacques
om voor zichzelf te zorgen. Ook zijn geheugen liet hem
op een gegeven moment in de steek.
Hij heeft zijn laatste jaren doorgebracht in “De Ridderhof” in Amerongen. De laatste tijd zelfs in een soort gesloten afdeling, waar hij alleen onder begeleiding naar
buiten mocht.
Op 3 april 2021 overleed ons erelid Jacques van Willigenburg. We blijven hem herinneren als een gedreven
verenigingsman, die door zijn kennis en kunde enorm
veel heeft betekend voor de atleten en die van avVN
in het bijzonder.
We wensen de kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden veel sterkte bij dit verlies.
Namens Bestuur avVN
Toon Verkerk
Met dank aan
Johan van Santen

Jacques en Lida waren heel vaak te vinden op het eiland
Terschelling. Zij gingen daar elk jaar wel een paar we-

Spijkenisse-SPARK marathon
Tijdens de vijftiende editie van het evenement Spijkenisse-SPARK Marathon op 28 november 2021 zal
de hele marathon weer een mooi sportief hoogtepunt
worden. Bovendien wordt ook een halve marathon,
een tien kilometer en een vijf kilometer gelopen.
Dit sportieve evenement behoort tot de grote
evenementen van Spijkenisse en heeft ook op de
hardloopkalender een vaste plaats veroverd. Veel
lopers sluiten hun jaar af op deze door SPARK georganiseerde marathon. Volgens de Marathon en
Ultracup organisatie behoort de marathon van
Spijkenisse tot de top wat betreft het aantal deelnemers uit hun klassement.
Hierbij zal het door de Atletiekunie gecertificeerde parcours een grote rol spelen. Er wordt gelopen
door de polders van Nissewaard en de laatste ki-

lometers voeren door het centrum van Spijkenisse.
Ondanks de gevoeligheid voor het weer blijkt dit
parcours toch snel te zijn, veel lopers lopen hier
hun beste jaarresultaat. Ook het parcours van de
halve marathon is door de Atletiekunie gecertificeerd.
Genoeg redenen dus voor hardlopers om zich in te
schrijven. Dat kan via de website www.spijkenissemarathon.nl In de laatste editie, 2019, waren er
ruim zestienhonderd inschrijvingen, ongeveer het
maximum van wat de organisatie haalbaar acht.
Een flink aantal deelnemers kwam uit het buitenland. We zullen echter voor de marathonafstand
geen limiet hanteren.
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