
Toen ik in augustus 1948 lid wilde worden van
een atletiekvereniging, meldde ik me op een
avond bij de terreinknecht van de Nenijto,
Henk v.d. Sijde. Deze verwees mij naar de heer
Lock die penningmeester was van Minerva. Na
een aardig gesprek met de heer Lock, besloot ik
lid te worden van zijn club Minerva. De trai-
ningen van Minerva waren toen, onder leiding
van de heer Joop Tournier Sr., op woensdag-
avond en zondagochtend, dus slechts twee-
maal per week.

Meer clubs
Er waren in 1948 in Rotterdam naast Minerva,
nog de volgende atletiekclubs: Pro Patria,
dos , Hollandia, Palthena, s cr , alo ,
Victoria en Hermandad (politie). s cr huisde
op Varkenoord, de overige clubs trainden op
de Nenijto. De kleedkamers en wasgelegen-
heden bestonden uit twee oude, houten keten
waarvan de vloeren diverse gaten vertoonden.
Achter die keten lagen tennisbanen, die bij
vorst onder water werden gezet zodat daar op
geschaatst kon worden. Deze banen lagen
ongeveer waar nu de huizen en school richting
Beukelsdijktunneltje staan (het tunneltje was
er toen nog niet). Na een paar jaar werden er

nieuwe kleedlokalen en een kantine gebouwd,
wat een hele verbetering was. Pro Patria,
Victoria en Hermandad verhuisden op een
gegeven moment naar het Langepad, waar ook
nieuwe kleedkamers waren opgetrokken.
Palthena was intussen opgeheven.

Maar even terug naar 1948. De jongensploeg
van Minerva werd zowaar clubkampioen van
Nederland. Daarvoor zorgden o.a. Charles
Korndorffer, Cor op ’t Hof, Dick Swinkels,
Rinus Snoep, Joop Klip, Lam Bakker, Jan
Bakker, Stef Koster en Koos Postema (jawel, de
latere tv-presentator).

Trainen
Omdat ik twee keer per week trainen een
beetje weinig vond, trainde ik soms ook op de
dinsdag- en donderdagavonden en de zater-
dagochtenden met de werpers en springers
van dos mee, wat niemand een bezwaar
vond. Via Aad Langejan van dos schaften wij
boekjes aan van de Duitse atletiektrainer Toni
Nett. In het boekje Der Kugelstosz stond de toen
in opkomst zijnde achterwaartse aanglij-tech-
niek (de zogenaamde ‘O’Brien-techniek’). Wij
gingen toen ook op die techniek trainen. In de
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boekjes van Toni Nett werd ook gewezen op de
voor explosieve nummers noodzakelijke
krachttraining met o.a. halters, wat voor ons
toen nog onontgonnen gebied was. De vader
van Corrie Huygen maakte twee halters, één
voor zijn dochter Corrie en één voor Cisca
Lucas, waarmee ik inmiddels verkering had
gekregen. Corrie en Cisca waren lid van
Hollandia, een specifieke damesvereniging.
dos bestond alleen uit mannen en jongens,
terwijl Minerva een gemende vereniging was.

Op ons aanraden werden toen bij dos en
Minerva ook halters aangeschaft, waarmee we
meestal buiten trainden om de tegels van de
kleedkamer te sparen. Een aantal mannen van
Minerva trainden zogenaamd ‘all-round’ om
mee te kunnen doen aan de ieder najaar
gehouden onderlinge tienkampen. Dat leidde
er toe dat we ook mee gingen doen aan de nk
tienkamp, waarbij we op zeker moment met
vijf Minervanen bij de eerste 10 eindigden. Dat
vond Joop Tournier prachtig. 

Internationals
Minerva leverde ook diverse internationals:
Dinie Hilbrandie, Hennie de Bruin, Joke Claus,
Herman Timme, Dick de Bruyn, Piet Kortleve,
Ed Boere, Ed Verboom, Jaap Noordenbos, Fritz
Butzelaar en ik. Ook Hollandia en dos lever-
den mensen voor de nationale ploegen, zoals
Corrie Huygen, Hilde Veth, Imke Vaal, Selma
Heystek, Trudy Knippertz-Lucas, Jouke
Speerstra, Jan Fekkes, Teun Aret en Harrie van
Kleef.

Sportief
Sportief ging het Hollandia onder leiding van
Trudy Knippertz-Lucas en getraind door de
heer Wijburg, dos onder leiding van de heren
Mekes en Minerva, getraind door Joop
Tournier en Karel Hamwijk, nog wel aardig
voor de wind. Hollandia werd vijfmaal achter-
een clubkampioen van Nederland bij de dames
en ook Nederlands kampioen op de 10 x 100m
die toen nog verwerkt werd. Hollandia werd
gekozen tot Rotterdams sportploeg van het
jaar (het jaar daarvoor was dat de voetbalclub
Sparta) en ging als ploeg o.a. naar Turijn,
Saarbrücken, Basel en Parijs. Trudy Knippertz-
Lucas zat in de nationale adviescommissie.
Minerva werd tweede bij het Nederlands club-
kampioenschap bij de mannen, Nederlands
kampioen 4 x 100m en 5x achter elkaar
Nederlands kampioen 4 x 400m (van 1960 t/m
1964). Ook dos had regelmatig succes bij de
mannen en jongens.

Besturen
Daarentegen werd het steeds moeilijker om
besturen en commissies te bemannen (uit
nood ben ik zelfs een jaar voorzitter van
Minerva geweest) zodat er steeds vaker over
een fusie werd gepraat. Dit leidde in 1967 tot
een fusie tussen dos , s cr en Minerva tot
avr , de Atletiek Vereniging Rotterdam. Een
jaar later sloot ook Hollandia zich aan. Pro
Patria, Victoria en alo fuseerden aan het
Langepad tot het huidige pac . Een aantal
leden van Pro Patria had zich in 1955 al afge-
scheiden en vormden de nieuwe vereniging
Metro. 
Er bestond toen ook nog een zogenaamde
Afdeling Rotterdam van de knau waarvan
het bestuurd gevormd werd door bestuursle-
den van verschillende clubs, o.a. Harrie
Hofmeester van Pro Patria (voorzitter), Egbert
Mekes van dos , Ton Leeuwis van Shell, Aart
in ’t Veld namens Hollandia en mijn persoon-
tje namens Minerva. Wij organiseerden toen
één van de laatste Nederlandse kampioen-
schappen op de oude Nenijto-sintelbaan
(1967).

Trainingen
Al tijdens onze actieve atletiekcarrière werden
ervaren atletes en atleten door Joop Tournier
bij Minerva ingeschakeld om te assisteren bij
de training van technische nummers en soms
om de gehele training te leiden wanneer zij
afwezig waren. Zo werden Cisca en ik geleide-
lijk vertrouwd gemaakt met het leiden van
trainingen. Cisca volgde met succes een cursus
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H Boven: De nieuwe Nenijto

in aanbouw.

H Onder: het slaan van de 

van de gemeente Rotterdam voor het geven
van trainingen in gymnastiekzalen. Daarnaast
behaalde zij o.a. het diploma Sportmassage,
waarvan ik veel nut heb ondervonden en ook
de diverse dames van Hollandia. Veel voldoe-
ning en nut heb ik gehad van het behalen van
de diploma’s ‘Trainer/coach B’ en specialisatie
‘Sprint-Horden’ op Papendal.
Bij avr heb ik achtereenvolgens de trainingen
geleid voor de zogenaamde algemene groep,
de jongens C/D, de jongens A/B, de ‘vakgroep’
midden-afstand met o.a. Rik Snoep, Theo
Willems en Bert van Delden, de heren sprint-
groep met o.a. Dick Jorissen, Ahmed de Kom,
Caspari de Geus en ten slotte de vakgroep ver-
en hinkstapspringen met o.a. Perry Vrisekoop.
De meeste voldoening heb ik ondervonden van
de trainingen van de A/B-jongens (o.a. op
zaterdagochtenden ’s winters in het Kralingse
Bos) met o.a. Erwin Suvaal, Arno Tavenier,
John Stegman, Ruben Eckhorst, Errol Essajas,

Richard Kooijman, Anton de Leeuw, Marcel
Struyk en Loet van ’t Westende. Toen begin
jaren tachtig de Nenijto sintelbaan gereno-
veerd werd tot de huidige accommodatie,
moesten we voor onze trainingen uitwijken
naar Varkenoord. Bij slecht weer mochten we
bijna nooit op de baan trainen, zodat noodge-
dwongen op de fietspaden voor het
Claraziekenhuis moesten trainen.

Nenijto
Voordat de gemeente Rotterdam toestemming
had gegeven voor de kostbare renovatie van de
Nenijto, hebben o.a. Gerard Giesen Sr., Harrie
Overzier, Ed Meeuws en ik vele pleitgesprek-
ken moeten voeren bij de Dienst Sport en
Recreatie. In eerste instantie was door de
architect een krachthonk getekend ter grootte
van een kleedkamer. Omdat wij beslist een
groter krachthonk wilden, moet avr daarvoor
zelf ƒ 70.800,- opbrengen. Gelukkig was Harrie
Overzier altijd een zuinig penningmeester
geweest, zodat we een aardig banksaldo had-
den, maar niet voldoende voor die 
ƒ 70.800,-. Met diverse acties, o.a. een Club
van Honderd (de namen hangen nog steeds in
de kantine) en donaties van diverse bedrijven,
werd getracht om aan het bedrag te komen. 
Ik weet eigenlijk niet of we ooit de volle 
ƒ 70.800,- aan de gemeente hebben betaald.

Het slaan van de eerste paal voor de nieuwe
baan werd bijgewoond door het bestuur van
avr en door mij gefotografeerd. Omdat ik
toen op de Heemraadssingel werkte, ging ik
bijna dagelijks naar de werkzaamheden kijken
en om foto’s te maken. Er zijn bijna 300(!) hei-
palen de grond ingegaan. Daarop kwam een
dikke laag gewapend beton, een dikke laag
lavaslakken, daarover in 3 lagen gewalst asfalt-
beton en ten slotte de kunststoflaag. De inter-
nationale wedstrijd waarmee de nieuwe
accommodatie in 1983 in gebruik werd geno-
men, viel helaas letterlijk in het water. Maar
we hadden eindelijk een baan en aanloopstro-
ken voor het ver- en hinkstapspingen, waarop
dus ook ’s winters getraind kon worden.
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