Woord van de Voorzitter

Paramaribo, 30 december 2018
Aan: de leden van de
Surinaamse Atletiek Bond
Alhier
Beste leden,
Vandaag is het precies zeventig jaar geleden dat de Surinaamse Atletiek Bond is opgericht.
Morgen sluiten we het jaar af; en het is goed om kort terug te blikken op de jaren die achter ons
liggen. Ofschoon het naar Surinaamse gebruiken gepast is om zo een ‘bigi yari’ feestelijk te
vieren, willen wij de beperkte middelen die wij ter beschikking hebben het liefst aanwenden voor
activiteiten die direct te maken hebben met de atletieksport. In dit kader zullen we de
openingswedstrijd die voor 19 januari 2019 gepland is een feestelijk tintje geven.
Ik heb gemeend om deze dag toch niet ongemerkt voorbij te laten gaan en wil daarom samen
met u reflecteren op de achter ons liggende periode:
Op 23 december 1948 werd in het Militair Tehuis een vergadering belegd met het doel om in
januari 1949 een atletiekwedstrijd te organiseren.
Op de volgende vergadering op 30 december 1948 werd de Surinaamse Atletiek Bond opgericht
door de Surinaamse Padvinders Vereniging, de Politie Atletiek Club en de Atletiek Vereniging
van de Troepenmacht in Suriname. De eerste voorzitter was Mr. A. Roelof (1948-1950).
De eerste (burger)atletiekvereniging was Spes Patriae. Zij organiseerde op 30 maart 1950 een
wedstrijd.
Het eerste internationale atletiektoernooi dat in Suriname georganiseerd werd vond in verband
met de opening van het Suriname Stadion (tegenwoordig Andre Kamperveen Stadion) plaats.
De atletiekwedstrijden vonden op 31 augustus en 1 september 1953 plaats en aan dit toernooi
namen Trinidad, Guyana en Barbados deel.
De eerste officiële clubkampioenschappen werden door de SAB op 16 april 1955 georganiseerd.
Er namen zes verenigingen hieraan deel t.w. Roda, Gazelle, De Arend, de Nederlandse
Padvinders Vereniging, de Militaire Atletiek Vereniging en de Politie Atletiek Vereniging.
De eerste persoonlijke atletiekkampioenschappen georganiseerd door de SAB vonden op 25, 26
juni en 2 juli 1955 plaats.
De eerste Koninkrijk Spelen werden op 7 augustus 1966 gehouden.
De Inter-Guyanese Spelen gingen van start in 1966 en werden gehouden door Guyana, Suriname
en Frans-Guyana.
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De Surinaamse Atletiek Bond heeft sinds haar oprichting in 1948 diverse voorzitters gehad die
allen een bijzondere bijdrage geleverd hebben. Mijn erkentelijkheid gaat uit naar al de gewezen
voorzitters en hun medebestuursleden en de grote groep vrijwilligers die zeven decennia lang
belangeloos hun tijd, energie, kennis en kracht hebben gegeven om de beoefening van de
atletieksport in Suriname mogelijk te maken.
Erkentelijkheid gaat ook uit naar de voorzitters van de lidverenigingen, trainers en atleten die op
verschillende niveaus, van recreatie tot en met topsport de Moeder der Sporten beoefend hebben
en Suriname op waardige wijze vertegenwoordigd hebben.
Wij hebben samen hele mooie momenten gekend en willen die koesteren, maar ook lering
trekken uit de minder mooie.
Ik vraag u allen om het pad dat de afgelopen zeventig jaar is uitgezet samen verder te ontwikkelen
om de atletieksport naar grotere hoogten te brengen. Dit betekent dat wij met zijn allen zullen
werken aan onze verenigingen en atleten.
Het bondsbestuur heeft als prioriteit om samen met het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken te
werken aan de ontwikkeling van de infrastructuur zodat onze sporters in Suriname de beschikking kunnen hebben over toptrainingsfaciliteiten. Hierdoor zullen onze atleten meer kans hebben
om zich te kunnen kwalificeren voor deelname aan internationale toernooien.
Ik wens de Surinaamse Atletiek Bond nog vele hoogtepunten toe en u allen een sportief 2019.

Dennis Mac Donald
Voorzitter
Surinaamse Atletiek Bond
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