
Inleiding
Voor de kleinere clubs werd het tussen 1960 en
1965 steeds moeilijker om de zuigkracht van
de grotere verenigingen te weerstaan.
Bovendien werd bij alle clubs het gebrek aan
kader en trainers een probleem, zodat er de
nodige informatieve besprekingen werden
gevoerd om tot een fusie te komen. Vooral
Harry Hofmeester heeft zich daarvoor ingezet,
doch hij deed dit met de voorwaarde dat de
vereniging Pro Patria zou heten. In die jaren
werden er pogingen in het werk gesteld om
tussen dos en Minerva een fusie tot stand te
brengen. Deze pogingen werden nimmer met
succes afgesloten, het ‘zat er gewoon niet in’.
Eind 1966 kwam er echter een kentering. Op 4
november was er een bijeenkomst van de
besturen van alle Rotterdamse atletiekvereni-
gingen. Het motto was om te komen tot één
Rotterdamse atletiekvereniging. Het is er niet
van gekomen. Toch leverde deze vergadering
nog één winstpunt op, namelijk de bereidheid
die bij dos , Minerva, s cr en Hollandia bleek
te bestaan om tot een fusie te komen. Nadat
over en weer de voelhorens waren uitgestoken,
kwamen op 18 januari 1967 de besturen van de
4 genoemde clubs bij elkaar en werden het in
principe eens over de fusie. Nadat de menin-
gen van de onderscheidende ledenvergaderin-
gen waren gevraagd, werd op vrijdag 3 maart
1967 de knoop definitief doorgehakt en beslo-
ten dos , Minerva en s cr zich samen te
smelten tot 1 vereniging. Hollandia, dat zich
uiteindelijk niet met de voorgestelde bestuurs-
vorm kon verenigen, viel dus af, doch sloot
zich een jaar later toch aan.

In 1967 vonden er meer fusies plaats. Eveneens
in Rotterdam, fuseerden Pro Patria en alo tot
het huidige pac . In Den Haag fuseerden Vlug
& Lenig en Trekvogels tot v&l/tc . Die fusie

kwam zeer snel tot stand, namelijk binnen
twee weken! In Arnhem fuseerden de
Kometen, Cialfo en Tachos tot c i ko ’66. In
1968 gaat de Haagse Damesatletiekvereniging
op in Olympia’48, eveneens een damesvereni-
ging.

De fusie wekte veel beroering in het land,
want het was een unicum dat drie gezonde
verenigingen samengingen. Een voorbeeld
daarvan was dat dos in 1967 nog een prijs
kreeg omdat deze vereniging in 1966 nummer
3 was in de ranglijst van clubs met de grootste
ledenwinst van Nederland!

Bericht in het clubblad
In maart 1967 vonden de leden van de ver-
schillende verenigingen onderstaand stuk van
Jan Schikhof, de eerste voorzitter, in hun club-
bladen over de situatie.

‘Aan de leden van de verenigingen dos ,
Minerva en scr.
Het is er dus toch van gekomen. Na hiertoe
gemachtigd te zijn door de resp. ledenvergaderin-
gen, namen de besturen van d o s , Minerva en
s c r op vrijdag 3 maart j.l. tijdens een vergade-
ring in de Nenijtokantine het historische besluit
te komen tot een samensmelting van genoemde
drie verenigingen tot één nieuwe vereniging, de
Atletiek Vereniging ‘Rotterdam’.
Hollandia is er dus niet bij. Wij betreuren dat,
doch hebben de hoop niet opgegeven dat
Hollandia zich in een later stadium nog bij ons
aan zal sluiten.
Door deze fusie hopen de gezamenlijke besturen
het atletiekbelang in Rotterdam zo goed mogelijk
te dienen. Men kan het betreuren dat de ontwik-
keling niet anders is geweest, dat er zich in
Rotterdam b.v. niet tien clubs van elk tweehon-
derd leden hebben ontwikkeld. Wij dachten 
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echter, dat het speciale karakter van de atletiek
op den duur toch grotere concentraties verlangt.
In de atletiek werkt men ten aanzien van de
prestaties met absolute normen, die nauwelijks
door weers- of terreinsomstandigheden worden
beïnvloed. In verreweg de meeste sporten, ook
individuele, werkt men met relatieve normen; het
prestatieniveau kan soms bedenkelijk zakken zon-
der dat men het in de gaten heeft, terwijl de span-
ning er niet onder hoeft te lijden. Twee topvoet-
balclubs kunnen ten aanschouwe van 60.000 per-
sonen een spannend, doch erbarmelijk slecht duel
uitvechten, doch het is niet denkbaar dat atleten
elkaar het kampioenschap van Nederland op de
100m betwisten in b.v. 12 sec., al is de strijd nog
zo spannend; m.a.w. het publiek wil zien dat er
tijden van 10.5 sec. worden gemaakt, wanneer
elders is aangetoond dat zoiets mogelijk is. Als
dat niet kan worden aangetoond, komt er geen
publiek, geen aanwas van jonge veelbelovende
atleten en geen aanwas van jonge mensen die de
atletiek pretentieloos beoefenen omdat ze het een
gezonde recreatie vinden. Men kan niet het ene
wèl en het andere niet hebben. Deze zaken zijn
onverbrekelijk met elkaar verbonden. De weg, die
nu afgelegd moet worden vanaf het begin tot een
redelijk prestatieniveau, wordt jaarlijks langer.
Alleen in grote geconcentreerde eenheden kan
men organisatorisch en financieel de voor-
waarden scheppen om zo efficiënt mogelijk tot
een redelijk prestatieniveau te komen voor zoveel
mogelijk atleten. In centra waar dat mogelijk is,
moet men die stap dan ook zetten, alleen al
omdat het in een dorp eenvoudig niet kan. Maar
door de propaganda, die van ons hoger prestatie-
niveau uitgaat, kunnen de clubs in de kleinere
centra wel degelijk profiteren.
Een bijzonder aspect van onze fusie is het feit dat
we twee sintelbanen bezitten alwaar wij op kun-
nen werken. Op de Linker Maasoever ligt geen
aanhangsel van Rotterdam, doch een stad met
enkele honderdduizenden inwoners en een com-
plete outillage, waaronder een sintelbaan. We
willen de zaak realistisch bezien: onze fusie zal
het aantal atletiekbeoefenaren in de komende vijf
jaar niet verdrievoudigen. Een centrum met vier-
honderd actieve atleten op Varkenoord is in de
komende vijf jaar echter wel degelijk een haal-
bare kaart.

Uit de besturen van de drie verenigingen is een
voorlopig bestuur gekozen van de Atletiek
Vereniging ‘Rotterdam’, waarvan de samenstel-
ling als volgt is:
Voorzitter: Jan Schikhof
Secretaris: Frank Blomsteel
Penningmeester: Sieb Brouwer
Leden: Riet de Bruyn, Jeanne Noordenbos, Wim
Bakker, Piet v.d. Hoek, Egbert Mekes en Michiel
Remkes.

Het voorlopig bestuur heeft zich tot taak gesteld
de fusie organisatorisch uit te voeren. Namens dit
bestuur dank ik U voor de vele positieve reacties
die ons na het bericht van de fusie hebben bereikt.

Gaarne wil ik nog even van de gelegenheid
gebruik maken om een beroep te doen op de
medewerking van alle leden. We gaan een moei-
lijke, waarschijnlijk rommelige tijd tegemoet. We
doen vooral een beroep op Uw geduld. De eigen
verenigingsbesturen blijven voorlopig functione-
ren. Geleidelijk zullen de activiteiten worden
gecentraliseerd; de meest urgente zaken worden
uiteraard het eerst geregeld of zijn inmiddels al
geregeld. Een aantal zaken treft U dan ook reeds
in deze publicatie aan.

De vastgestelde contributie van de Atletiek
Vereniging ‘Rotterdam’ betekent over het alge-
meen een verhoging, waarbij niet uit het oog mag
worden verloren, dat d o s en s c r , indien niet tot
een fusie zou zijn overgegaan, ook deze verhogin-
gen hadden toegepast, terwijl Minerva de rege-
ling “inschrijfgeld inclusief” in 1967 ook niet had
kunnen voortzetten.

Ongetwijfeld zullen er fouten gemaakt worden,
denk maar eens aan het samenstellen van de ploe-
gen. Spaar ons Uw opbouwende kritiek niet en
laten we trachten gezamenlijk het beste resultaat
met onze fusie te bereiken.

Ten slotte wil ik mij richten tot de oudere en de
oud-leden van de drie verenigingen. Wij vragen
begrip voor de situatie waarin wij ons bevinden.
Het fusiebesluit zal bij velen van U met enige wee-
moed zijn ontvangen. Ook U zal vroeger hebben
gedroomd van een grote, sterke vereniging.
Welnu, die is er dan en beschouw het als een
winstpunt dat daarvoor onnodige scheidsmuren
tussen verenigingen werden afgebroken, een
winstpunt dat het verlies van een roemruchte
naam in onze ogen ruimschoots compenseert.
Onthoudt ons dus Uw symphatie niet. Wij zullen
U gaarne ontmoeten op onze wedstrijden en zou-
den het op prijs stellen dat U zich oprecht kunt
verheugen op de prestaties van een vereniging,
waarvan ook U, zij het dan indirect, de bouwste-
nen hebt aangedragen.’

De fusie voltooid
Aan het eind van 1967 nam de Rotterdamse
Dames Atletiekvereniging ‘Hollandia’ het
besluit om zich alsnog aan te sluiten bij de
fusie waaruit de vereniging avr is ontstaan.
Zowel op de Nenijto als op Varkenoord, is nu
één atletiekvereniging. In ‘Op Uw Plaatsen’
van januari 1968 schreef toenmalig voorzitter
Jan Schikhof daarover nog het volgende: 
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"De weg is dus vrij, wij zijn één. Moge het een
ieder inspireren tot de krachtsinspanning die hij
of zij kan leveren tot het welzijn van de a v  
r o t t e r d a m , op de plaats of in de mate waar
dat het meest tot zijn recht komt. Als ieder op zijn
eigen plaats zijn taak nauwgezet volbrengt, dan
kunnen inderdaad die dromen van ongekende
mogelijkheden vervuld worden. Het doet er wei-
nig toe of men als gewoon contributie betalend lid
tracht door training de prestatie er uit te halen
die er in zit of dat men als bestuurslid vele uren
van vrije tijd aan a v r besteedt; laat ieder doen
wat hem het beste ligt en laat ieder beseffen dat
het gaat om een stuk levensvreugde van honder-
den jongen mensen. Inderdaad, het is de moeite
waard!’

Herinnering?
Iemand die de fusie van nabij heeft meege-
maakt, is Michiel Remkes en hij schrijft daaro-
ver het volgende:
‘Als lid van de turnvereniging/annex handbal
“Rotterdam” bezochten wij omstreeks 1932 voor
het eerst het sportveld Nenijto t.g.v. een handbal-
wedstrijd van d o s , meer bekend als atletiekclub
met vooral “kilometervreters” zoals de legendari-
sche Pleun van Leenen. De Nenijto-accomodatie
was nogal primitief met houten kleedhokjes en
wat koudwaterkranen, toch heb ik aan die Nenijto
prettige herinneringen. Bij die d o s -handballers
speelde o.a. Egbert Mekes, een naam en een per-
soon die ik later nog vele malen tegen ben geko-
men.
Zo’n 27 jaar later werd ik, via het lidmaatschap
van mijn zoon en dochter, benaderd bij de wer-
ving van juryleden door Minerva, net zoals de
heer Francken die, in tegenstelling met mijn per-
soontje, al iets atletiekervaring had. Onze eerste
indrukken waren nogal verwarrend met drie ver-
enigingen op één baan. Wie behoorde bij wie?
Wèl werd ons al gauw duidelijk dat de drie
genoemden met problemen kampten, hetzij
bestuurlijk, trainers, jury, financieel enz. 

Dhr. Francken (welbespraakt, pienter, progres-
sief, ironisch) werd, vanwege een bestuurscrisis
bij Minerva, al spoedig benoemd tot voorzitter.
Sommige van zijn denkbeelden, zoals deelnemen
aan de start van de voetbaltoto, een wekelijks
rubriekje in de Havenloods en vooral ook samen-
werking met d o s en Hollandia, spraken mij wel
aan. Vanwege mijn flexibele werktijden wist
Francken mij te strikken om, o.a. de (toen nog)
concurrenten oftewel rivalen, te benaderen voor
een soort “rondetafel-conferentie”. Met wat lob-
byen, kregen wij voor- en tegenstanders op “neu-
traal” terrein (gehuurd zaaltje) bijeen. Als aan-
stichter van die bijeenkomst werd van mij ver-
wacht als voorzitter te fungeren. Ik, als voltrekte
onbenul-als-bestuurder, te midden van doorge-
winterde bestuurders/atleten zoals Mekes,
Schikhof, Klip, mevrouw In ‘t Veld, Fischbuch
e.v.a.! Ik stelde daarom voor Egbert Mekes tot
gespreksleider te benoemen, nota bene hij als oer-
d o s s e r uitgesproken tegenstander van fusie!
Niettemin heeft hij, waarschijnlijk om mij te spa-
ren, die bespreking geleid. Voornaamste struikel-
blokken bleken vooral (club)sentimenten, de
naam van de op te richten combinatie, welke niet
mocht herinneren aan één van de oude clubs.
Tevens waren er bedenkingen in zake de persoon
Francken; niet vanwege zijn verdiensten voor de
atletiek op de Nenijto, maar voornamelijk door
zijn ironische wijze van debatteren welke niet in
dank werd aanvaard. Jammer, maar een bestuur-
der moet ook een beetje diplomaat zijn; die 
bleken gedurende de vele fusiebesprekingen vol-
doende beschikbaar. Een jaar na de totstand-
koming van a v r , erkende Mekes dat het “goed”
was. Toen was het aanvankelijke trio d o s ,
Minerva en s c r uitgegroeid tot het kwartet met
Hollandia.
Gezien de huidige accomodatie en vooral ook het
ledental op de Nenijto, zullen de “oudjes”, voor
zover nog in leven, met gemengde gevoelens een
vergelijking maken tussen heden en verleden.’
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