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Historie Hollandia

de oprichting
De R.D.A.V. “Hollandia” werd op 11 september 
1930 opgericht met aanvankelijk 9 leden. De 
D in RDAV staat voor Dames. Een Athletiek 
Vereniging, specifiek voor dames dus, de 
destijds op één na oudste van Nederland. 
Pro Patria (het huidige PAC) had plannen om 
een damesafdeling op te richten, maar toen 
het bij plannen bleef, nam Cor Gubbels in 
de zomer van 1930, samen met de heer Den 
Dunk, het initiatief om tot een zelfstandige 
damesatletiek vereniging te komen. Hoe dat 
verder gegaan is, is te lezen in de oprichtings-
vergadering (overgenomen in originele spelling 
en zinsbouw):

“Notulen van de oprichtingsvergadering, gehou-
den op Donderdag 11 september 1930 ten huize 
van den Heer Gubbels.
Aanwezig zijn (in alfabetische volgorde) de dames 
L. Brand, N. Lielst, M. en T. Haspelman,  
L. Smith, M. v.d. Velde, en de Heeren Gubbels en 
ondergeteekende.

Afwezig zijn met kennisgeving: de Dames  
Fr. Fuhrmann en C. Schafthuizen.

+ 8 uur opent de heer C. Gubbels de vergadering  
met een inleidend woord waarbij hij allen 
hartelijk welkom heet. Na in gloedvolle bewoor-
dingen gewezen te hebben op het nut en het 
bestaansrecht van een Dames Athletiekvereen. 
in Rotterdam en nog wordt gewezen op het feit 
dat Mejuffr. Brand door het inroepen van Gubbels’ 
hulp de indirecte aanleiding tot oprichting is 
geweest, wordt de verdere regeling aan onder-
geteekende overgedragen.

Als 1e punt wordt de indeeling van het bestuur 
behandeld en worden de functies na eenige 
besprekingen als volgt verdeeld:
1e Voorzitter:  Den Heer G. Dunk Jr.;
secr. Penn.:  Mejuffr. L. Smith;
2e Voorzitter:  Mejuffr. Fr. Furhmann;
Comm.:  De Dames L. Brand en 
 M. Haspelman.
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De Techn. leiding zal bij de Heer C.D. Gubbels 
berusten. Als naam der vereeniging wordt gekozen: 
De Rott. Dames Athletiek Vereen. “Hollandia” of 
kortweg R.D.A.V. “Hollandia”. Het verenigings-
jaar gaat in op 1 October 1930.

Na algemeen overleg wordt het clubkostuum als 
volgt samengesteld: zwart athletiek-broekje met 
licht blauwe blouse en korte sokjes eveneens in 
licht blauwe kleur. De blouse wordt gedragen met 

punthals, terwijl onder het uiteinde van de punt-
hals een letter H als kokarde wordt gedragen.
Ondergeteekende zal zoo spoedig mogelijk een 
uitgewerkt reglement voor goedkeuring aan het 
bestuur overleggen. De contributie wordt bepaald 
op 1 Gld per maand voor werkende-leden, 0,50 
cent/maand voor adspirant-leden (van 14 - 18 
jaar) en minimum 2.50 Gld per jaar voor onder-
steunende Leden. Er zal een schrijven gericht 
worden aan de R.B.L.O. voor de aanvrage van 
een trainingsgelegenheid op het sportterein  
“Woudestein”.
Ondergeteekende zal voor publicatie der oprich-
ting zorgdragen.
Na eenige besprekingen van algemeene aard, 
wordt de vergadering circa 11 uur gesloten.

(Was getekend) Ger Dunk Jr.”

s s

t
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Woudestein, 31 augustus 1931 (Koninginnedag). Eén van de eerste 

foto’s die van een Hollandia-team is gemaakt. Boven v.l.n.r.: Nel Markestein,  

Tonny Wijnmalen, trainer Cor Gubbels, Jeanne Bornkamp en Tho Dekker. 

Onder v.l.n.r.: Tonny in ‘t Veld, Gre Aarnoutse, Corry Haspelman,  

Niki v.d. Velde, ? en ? Muller.

Nenijto, omstreeks 1936. De estafetteploeg van Hollandia die een 

wedstrijd won van stadgenoot Minerva. Eén der Minerva dames moest 

echter opgeven, omdat zij vermoedelijk bevangen was van de kou. Van 

enige strijd was daarom geen sprake. Hollandia accepteerde de prijs niet, 

maar stelde er meer prijs op om de estafette nog eens over te doen.  

Deze sportieve dames waren van links naar rechts: Lenie v.d. Spek, Corrie 

Vellekoop, Corrie de Jong, Agaath Saarloos, Gerda Koudijs, Bep Hooger-

waard en Nel v.d. Spek.

Rotterdam, omstreeks 1934. De RAV ‘31 organiseerde een veldloop 

voor dames, waarvan de start plaatsvond aan de Honingerdijk. Corrie de 

Jong (167) was nog maar net lid en had nog niet eens getraind. Van links 

naar rechts ‘nemen’ Nel van Gelderen, Nel McLean en Corrie de Jong het 

muurtje.

1940, een ploegje Hollandiadames in het publiek.
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Nenijto 1940, geheel rechts trainer Jaap Markestein.

Nenijto, 1941. Een start van de 100m tijdens de clubkampioenschappen (zonder startblokken maar met zelfgegraven kuiltjes!).  

V.r.n.l.: Bep Engelman, Ageeth Saarloos, Janny Schot, Bep van Vliet en Lenie van Bovene.

Nenijto, ± 1935. V.l.n.r.: Lenie v.d. Spek, Corrie de Jong en Gerda Koudijs.s

s

s

Nenijto, 1936. Staand v.l.n.r.: Annie Bornkamp, Irma van Wijk, Corrie de Jong, Bep Hoornweg, en driemaal onbekend. 

Zittend zijn onder andere te zien v.l.n.r.: Tho Dekker, Tinie Flipse, Nel McLean, Nel van Gelderen, Corrie Vellekoop, Hennie Engelman, Agaath Saarloos, 

Lenie v.d. Spek, Jopie Vogel en Dien de Schrijver.



rotterdam atletiek 100 jaar64

hoe het verder ging
In het eerste jaar bedroegen de inkomsten  
ƒ 322,25 en de uitgaven ƒ 247,91, zodat het 
eerste jaar voordelig afgesloten kon worden. 
In 1932 werd een zogenaamde bestrijdings-
commissie (later werd deze naam veranderd in 
belangencommissie) in het leven geroepen. Dit 
werd gedaan omdat men vond dat de dames-
atletiek in Rotterdam nog veel tegenwerking 

ondervond. Bovendien waren er, volgens het 
bestuur van Hollandia, te weinig damesnum-
mers op avondwedstrijden.

In 1933 organiseerde Hollandia haar eerste 
zogenaamde ‘zaalwedstrijd’. Die werd gehou-
den in haar oefenlokaal in de Gashouderstraat 
onder leiding van trainer H. Hosters. Op het 
programma stond een zaalhindernisloop met  
8 hindernissen en een hindernisestafette.  
Mej. J. Bornkamp was de beste in 10.3 seconden. 
Derde was Gré Aarnoudse, de latere vrouw van 
Joop Tournier.

Op vergaderingen werden de leden er op 
gewezen de belangen van de vereniging voor te 
laten gaan, m.a.w. voor meer propaganda (lees: 
leden) te zorgen. Directe toetreding tot de 
KNAU vond men niet nodig, daar dit gepaard 
ging met uitgaven van ƒ 5,- per jaar plus ƒ 0,50 

t
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De kampioensploeg handbal in 1943. Staand v.l.n.r.: Pa Holl (voorzitter), 

Bep van Leeuwen, ?, ?, Gré de Koning, ?, ? en Mach Delhaas.  

Zittend v.l.n.r.: Lenie van Boven, Dinie Hulsker, Agaath Saarloos, Trudy 

Lucas, Gree Vrooman en Wemy ?

Samen met DOS naar de EK te Bern in 1954. Geheel links Huug 

Fischbuch met naast hem Joop Klip. Zesde van links: Trudy Knippertsz.
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per lid. Bovendien waren er toch geen wedstrij-
den in het vooruitzicht. 

De eerste training werd vastgesteld en wel op 
zondag 12 oktober, ‘s morgens om 10.30 op 
Woudestein (in 1935 werd deze accomodatie 
verruild voor de Nenijto). Ook werd er veel 
getraind op een veldje aan de Schie, een atle-
tiekterrein van Pro Patria. Op 1 januari 1931 
wilde men toch toetreden tot de KNAU, van-
wege de Propaganda Dames Veldloopdag in 
januari van dat jaar. In verband hiermee werd 
een veldloopcommissie ingesteld bestaande 
uit de heren P.J. Jansse en D. v. Krevelen. Deze 
veldloop ging niet door omdat deze op teveel 
(ongegronde) bezwaren stuitte van de Techn. 
en Med. Commissie der KNAU. De heer Looker-
mans stelde een wisselbeker beschikbaar voor 
de clubkampioenschappen en er vond iedere 
veertien dagen een verloting plaats waarvan de 
baten in het trainingsfonds terechtkwamen.

Een week na de oprichting werd een zekere 
Tho Dekker lid. Enkele jaren later werd zij 

voorzitster en hanteerde de hamer tot 1941. 
Na de oorlog werd zij (toen inmiddels Think-
hof-Dekker) benoemd tot erelid. Gedurende de 
oorlogsjaren nam de heer Holl haar taak over, 
maar hij vond het na vier jaar tijd worden dat 
een vrouw de baas was over een damesatletiek-
vereniging. In 1943 werd het koperen jubileum 
niet gevierd vanwege de oorlog. Bovendien was 
alles wat te eten was, op de bon.

Vooral in het begin werden veel vergaderingen 
gehouden, omdat er toen nog geen clubblad 
was. De bestuursvergaderingen werden vaak 
bij de bestuursleden thuis gehouden. De 
ledenvergaderingen vonden meestal plaats in 
een café met vergaderruimte. Dat waren o.a. 
Pons aan de Oude Dijk, Van Rijn aan het Oost-
plein, “Hollandia” (hoe kan het ook anders) 
aan de Crooswijkse Singel, Du Nord aan de 
Bergsingel, Walenburgerhof en De Kroon aan 
de Stationssingel. Feestavonden werden vaak 
in Caland-West gehouden. Café Hollandia 
was trouwens ook populair bij andere atletiek-
verenigingen.

s
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Rotterdam, 19-06-1955. Corry Huygen verbetert het nationaal record discuswerpen tot 

42.55m. Het was haar 2e verbetering van dat jaar.

Nenijto september 1955. Hollandia wordt voor het eerst clubkampioen van Nederland. 

Geheel rechts: Trudy Knippertsz – Lucas. Daarnaast voorzitster Tonny in ’t Veld.
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leden
Toen de vereniging werd opgericht, waren er  
9 leden. Al gauw had men meer donateurs dan 
leden. De meeste donateurs waren heren en 
die wilden de kleuren van het clubtenue bepa-
len op lila of paars. Dat voorstel werd door 
de dames uiteraard van de hand gewezen. De 
eerste jaren was de aanwas van leden niet om 
over naar huis te schrijven. Het ledenaantal 
probeerde men te vergroten door middel van 
propaganda- en filmavonden. Hiervoor werd 
een speciale propagandacommissie in het 
leven geroepen die ook hulp kreeg van de  
Propagandacommissie van de KNAU. 

In 1938 liep het ledental terug en werd er een 
advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad 
geplaatst, die niet het gewenste resultaat ople-
verde. Gedurende de oorlogsjaren steeg het 
ledental weer om vervolgens na de oorlog weer 

te dalen. Op een gegeven moment was er eind 
1947 een negatief saldo van ƒ 108,-. De kas-
positie van Hollandia was zelfs zo slecht dat 
men dacht failliet te gaan. Dit kwam door hoge 
kosten voor o.a. het clubblad. Voorstellen om 

s

NK, 1955. De 10 x 100m. kampioenen. V.l.n.r. staand: An Pieters, Tiny Sies, Mia v.d. Ent,  

Ciska Lucas, Senny Mastenbroek. Zittend v.l.n.r.: Ida Reyerse-Kok, Hilde Veth, Selma Heystek, 

Nel van Buren, Imke Vaal.

Nenijto, 1956. Selma Heystek wordt Neder-

lands Kampioen 80m horden. Imke Vaal wordt 2e.

Nenijto, 11 september 1955. Precies 25 jaar na de oprichting won 

Hollandia voor de eerste maal de P.J.-beker. Telkens van links naar rechts 

en van boven naar beneden zijn te zien: Annie Kok, Cisca Lucas en Corry 

Huygen. Agaath Saarloos en Jopie Andeweg. Ida Reyerse-Kok, trainer 

Evert Wijburg en Tiny Sies. Trudy Knippertsz-Lucas, Hilde Veth, Senny 

Mastenbroek en Selma Heystek.

s s
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de contributies en minimum-donaties te verho-
gen, vonden geen gehoor. In het verleden had 
men al eerder, via circulaires, een vrijwillige 
contributieverhoging aan de leden voorgesteld, 
doch met weinig resultaat. In 1948 kregen de 
leden weer een dergelijke circulaire onder ogen 
en ditmaal bleek het een succes. Na enige tijd 
was de kas weer gevuld. Dit kwam ook doordat 
men actief achterstallige contributie had opge-
haald. In dat jaar werden er 78 leden geteld.

trainen
De eerste trainer was Cor Gubbels. Hij was 
tevens voorzitter. Daar hij twee jaar later op 
een gegeven moment niets meer van zich liet 
horen, werd hij door de vereniging “afgezet”. 
Daarna kwamen H. Kosters en Floor ‘t Hart. 
Daar de leden niet zo tevreden waren over de 
laatste, werd hij verzocht om op te stappen. 
In de plaats daarvan kwam Evert Wijburg die 
het veel langer zou volhouden. Hij trainde 
zelfs wel eens op het eiland Van Brienenoord. 
Later kwamen ook nog Huib van Galen (voor 
de wedstrijddames), Joop Wickel en werd de 
jeugdtraining ook vaak door seniordames 
gedaan. Joop Wickel werd op een gegeven 
moment te veeleisend, want hij wilde zelfs zijn 
reisuren naar een wedstrijd uitbetaald hebben! 
Bovendien werd zijn training door de wedstrijd-
dames te licht bevonden en had hij door zijn 
leeftijd te weinig overwicht op de dames.

Toen Wijburg in 1939 werd gemobiliseerd, nam 
Jaap Markestein van DOS geheel belangeloos 
de training over. Hij zou heel lang bij Hollandia 
blijven. Er werd goed op de presentie gelet, 
want als men enkele keren verzuimde, kreeg 
men prompt een brief. 

Indoortraining was vaste prik in de winter. 
Dit deed men dan vaak op woensdag- of 
donderdagavond. De gymnastiekzaal in de 

Hoogerwerfstraat was favoriet. Ook werd 
enkele jaren de gymnastiekzaal van de HBS 
aan de Bergsingel gehuurd. In het begin 
werd ook de zaal van de Talmaschool in de 
Jagerstraat gebruikt. Het was in het midden 
van de jaren vijftig heel normaal dat er maar 
liefst 60 dames deelnamen aan een indoor-
training! Door Wijburg werd menigmaal een 
zogenaamde “mentaltraining” verzorgd. Dit 
gebeurde meestal na de gewone training en 
werd gedaan om het hoe en waarom van de 
training nog eens haarfijn uit te leggen.

wedstrijdresultaten
In het begin werd, net zoals bij de heren van 
DOS, vaak aan veldlopen gedaan. Nu waren de 
afstanden niet zo groot als tegenwoordig. Een 
veldloop van 800m was al heel ver en soms 
bedroeg de afstand 1250m. In 1931 werden 
enige veldlopen georganiseerd op Woudestein 
en in de Blijdorppolder. Twee jaar later (26 
maart 1933) maakte het Polygoonjournaal 
zelfs opnamen van zo’n damesveldloop. In 
het eerste jaar werden er geen grootse presta-
ties geleverd, maar er was grote animo om te 
trainen. De dames M. Haspelman en L. Brand 
keken niet op een kilometertje, daar zij een 
week voor de eerste officiële training meede-
den aan een wedstrijd over 25 km! 

s

1957.  

Hollandia 

wint voor de 

derde maal in 

successie de 

P.J.-beker. Trudy 

Knippertsz-Lucas 

neemt de beker 

in ontvangst van 

Unie bestuurs lid, 

de heer Lancle.
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Al gauw ging men ook andere nummers 
doen, maar door gebrek aan materiaal kon er 
natuurlijk niet echt op getraind worden. In 1933 
werden er eindelijk 2 discussen, 1 speer en  
1 medicijnbal aangeschaft.
In 1936 wilde men wedstrijden om de Prinses 
Julianabeker organiseren. Daar de KNAU 50% 
van de baten wilde hebben, ging dit natuurlijk 
niet door.

Gedurende de oorlog werden er ‘gewoon’ 
wedstrijden georganiseerd. Gerda Koudijs was 
in die dagen een topper. Door een onenigheid 
over het lopen van een estafette, in 1941 tijdens 
de Nederlandse estafettekampioenschappen, 
waar zelfs de KNAU aan te pas kwam, richtte 
haar vader Victoria op. Het gevolg was wel dat 
Gerda het hele jaar niet meer in wedstrijden 
kon uitkomen. Zij zou later vele successen 
behalen en zelfs deelnemen aan Europese 
kampioenschappen. Haar grootste succes 
was echter een gouden medaille op de OS van 
1948 in het 4 x 100m team met o.a. Fanny Blan-
kers-Koen die op 25 januari 2004 is overleden.
Het duurde tot 1943 voordat Hollandia 
(eindelijk) Rotterdams kampioen werd, een 
felbegeerde titel. Daarvoor was het al enkele 

malen mislukt door slechte wissels op de esta-
fettes. Die titel hebben de Hollandia-dames 
talloze malen veroverd.
Handbal vond men in die tijd een goede 
training. In datzelfde jaar gingen de dames mee-
doen aan de competitie. Dat ze talent hadden, 
bleek snel want men werd direct kampioen!

Heel lang werden ook Zuidhollandse kampioen-
schappen georganiseerd en menig Hollandiane 
sleepte een titel in de wacht, zoals Leni Duite-
meyer in 1943 op de 80m voor meisjes (10.6) 
en Agaath Saarloos op discus (32.69m). 
Agaath zou vooral vlak na de oorlogsjaren nog 
verder gooien, zo ver zelfs dat zij deel ging 

t

t

Nenijto 1956, Hollandia 

wordt voor de tweede achter-

volgende keer clubkampioen 

van Nederland.

1957. Joke Claus wint een 100m.
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nemen aan de trainingen voor de Olympische 
damesploeg. Helaas heeft zij door een ziekte 
die Spelen niet mee kunnen maken en onder-
ging een uiterst gevaarlijke operatie. Pas 6 jaar 
later was zij weer hersteld en wierp de discus 
na haar come-back toch nog ruim over de 30 
meter.

Een jaar later werd Trudy Lucas gekozen in 
de Nederlandse B-ploeg in Antwerpen. Het 
bestuur was verontwaardigd over het feit dat 
Leni Duitemeyer niet gekozen werd, hoewel 
ze wel constant over de 1.40m sprong. Het 
probleem van het clubtenue was ook opgelost, 
doordat er weer voldoende textiel voorhanden 
was.

In 1949 had Hollandia problemen met het 
samenstellen van een goede ploeg. De inschrij-
ving voor de NK estafette werd op zowel de  
4 x 100 als de 10 x 100m ingetrokken. Het was 
zelfs zo erg dat men zich terugtrok voor de 
wedstrijden om de P.J.-beker.

De meisjes namen in 1953 voor het eerst deel 
aan de clubkampioenschappen van Neder-
land en behaalden meteen een derde plaats. 
Dit was vooral te danken aan beide werpsters 
Corry Huigen en Cisca Lucas. De laatste was 
in dat jaar zelfs Nederlands kampioen gewor-
den op discus. Het zou het begin worden van 
de glorie tijd van Hollandia en vele successen 
zouden volgen.

Het jaar 1954 was een voorbode daarvan 
doordat enkele belangrijke estafettes werden 
gewonnen (o.a. de Victoria-estafette) en men 
de derde plaats behaalde op de nationale club-
kampioenschappen. Selma Heystek behaalde 
een tweede plaats op de NK op het nummer 
80m horden, achter de toen al legendarische 
Fanny Blankers-Koen. Zowel in 1955 als in 1956 

zou ze wel de titel pakken. Corry Huijgen werd 
achter Ans Panhorst tweede op discus. Hilde 
Veth was een topper op de 100m en de 200m. 
In 1952 zat ze al bij de selectie voor de Olympi-
sche Spelen in Helsinki. In 1954 ging ze naar de 
Europese kampioenschappen in Bern. Ondanks 
de vele supporters van Hollandia, en ook van 
DOS, overleefde ze de series 100m niet. Door 
een blessure van Puck van Duyne-Brouwer 
kon de estafette helaas niet doorgaan. Het 
estafetteteam 4 x 100m, bestaande uit Selma 
Heystek, Ida Kok, Trudy Knippertsz en Hilde 
Veth, kwam voor het eerst onder de 50 secon-
den.

Menige dual- en trialmeet werd gehouden, 
onder andere tegen Shot en Celebes uit Den 
Haag, Gita uit Haarlem en vele buitenlandse 
verenigingen.

t Amsterdam, 10-09-1961. De 4 x 100m meisjesploeg wordt kampioen 

van Nederland in 52.0. V.l.n.r.: ?, ?, Lya Holl en Astrid Niemeyer.

s

1 augustus 1959: Café Hollandia aan de  

Linker Rottekade nr. 79.
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zilveren jubileum
Het zilveren jubileum, in 1955, werd o.a. 
gevierd met een jubileumwedstrijd, waaraan 
de drie oudste specifieke damesatletiek-
verenigingen van Nederland aan deelnamen. 
Dat waren ADA uit Amsterdam (slechts een 
half jaar eerder opgericht dan Hollandia) en 
GITA uit Haarlem. 
Corry Huijgen verkeerde dat jaar in topvorm en 
verbeterde maar liefst driemaal het Nederlands 
record discuswerpen. Uiteraard werd zij ook 
Nederlands kampioen op dit onderdeel. Een 
jaar later zou ze ook de titel behalen (in 1957 
zou Ida Kok de titel overnemen). Nog enkele 
malen verbeterde ze het nationale record. De 
laatste verbetering in 1960 was uiteraard ook 
een clubrecord. Dit clubrecord werd pas in de 
zomer van 1988 verbeterd door Bernadette 
Fransen. De beide estafettes op de NK werden 
ook gewonnen (4 x 100m en 10 x 100m). De 
prestatie in 1960 van 48.63m was zowel voorbij 
de IAAF-limiet (47.00m) en de KNAU-limiet 
(48.00m) voor de Olympische Spelen te 
Rome. Toch gaat ze niet naar Rome, omdat 
het KNAU-bestuur op voordracht van de NTC, 
Corry niet aanwijst. Mogelijk, zo schrijft De 
Athletiekwereld, omdat zij zelden in haar eerste 
drie worpen haar topprestaties bereikt.

Maar het mooiste moest nog komen. Op 
11 september 1955, precies 25 jaar na de 
oprichting, werden de nationale clubkampioen-
schappen op de Nenijto gehouden. En ja hoor, 

de Hollandia-dames werden kampioen! Een 
beter jubileumgeschenk kon men zich natuur-
lijk niet wensen. Vijfmaal achter elkaar zou 
men de P.J.-beker winnen! In 1960 werd de 
titel op een half punt verloren. In 1956 mocht 
Agaath Saarloos, die toen aanvoerdster was, in 
de Rivièrahal uit handen van de directeur van 
“Het Parool” de kristallen Paroolwisselbokaal 
ontvangen. Het was voor de eerste keer dat een 
vereniging deze bokaal ontving.
Ook op de estafettes was Hollandia haast 
onverslaanbaar. Viermaal in successie werd 
de Nederlandse titel op de 10 x 100m behaald, 
terwijl ook op de 4 x 100m en de 4 x 200m 
gouden medailles werden gewonnen.

Tot ongeveer 1963 speelde Hollandia de eerste 
viool. Daarna werd het steeds moeilijker om 
aan de top te blijven. In 1966 bereikte men een 
dieptepunt doordat de dames uit de hoofd-
klasse degradeerden.

fusie(s)
Cor Gubbels werd in 1931 gekozen tot voorzitter 
en trainer van PP en dat had als gevolg dat hij 
minder tijd kon besteden aan Hollandia. Hij 
achtte op dat moment een samensmelting van 
beide verenigingen niet mogelijk. Dit zei hij 
op een buitengewone algemene vergadering 
in februari 1931, dus net een half jaar na de 

Amsterdam, 1952. De 10 x 100m ploeg. Achterste rij v.l.n.r.: Trudy 

Knippertsz-Lucas, Jannie van Noortwijk, Ida Kok, Nel Dukker, Jennie 

Steegman. Voorste rij v.l.n.r.: Co Begeer, Rietje Bras, Selma Heijstek, 

Hennie Hagoort, Jopie Krijgsman, Ans Fekkes.

Rotterdam, 1952. Jopie Krijgsman. ss
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oprichting. In 1935 werd er weer over een fusie 
met Pro Patria gesproken. Het voorstel werd 
door de ledenvergadering verworpen. 

In 1947 werd een fusie overwogen met  
Victoria. Zodoende zou men kans maken op 
het clubkampioenschap van Nederland. Dit 
is nooit doorgegaan. In 1966 was Hollandia 
ook betrokken bij de fusiebesprekingen om te 
komen tot één Rotterdamse atletiekvereniging. 
Tijdens de eerste bespreking, was de houding 
van Minerva zo laatdunkend, dat de DOS- 
gedelegeerden het voor Hollandia opnamen. 
Ook tijdens de tweede bespreking werd door 
enkelen neerbuigend over Hollandia gesproken 
en zelfs het woord noodlijdend gebruikt. Mede 
daardoor voelde niemand van het bestuur er 
iets voor om met de drie andere verenigingen 
AVR te vormen. Het voornaamste motief voor 
die beslissing was dat Hollandia’s wens om 
de damesafdeling geheel zelfstandig onder 
dames leiding te laten resorteren, desnoods 
onder een overkoepelende voorzitter, voor 
Minerva niet aanvaardbaar was. 

Het tegenvoorstel van Hollandia om de 
AVR-dames op te laten gaan in Hollandia is in 
het geheel niet overwogen. AVR wilde de  
Hollandianen graag inlijven omdat de 
damesploeg van AVR wel in de hoofdklasse 
meedraaide met een kleine groep van prima 
atletes, maar zij beschikte, net zoals Hollandia 
trouwens, over een te smalle basis. Tonny in ‘t 
Veld-de Valk was een vurig tegenstandster van 
de fusie en zij somde in een circulaire van  
24 november 1967 nog eens de wensen op van 
de voorsteller (het bestuur van AVR dus):
“1. de naam AVR blijft en die van Hollandia 
wordt doorgehaald.
 2. het clubcostuum wordt AVR-costuum,  
Hollandia blauw-wit-grijs heeft afgedaan.

Nenijto, juli 1957. Tijdens de Rotterdamse Kampioenschappen flitsen 

Tiny Sies (links) en Annie Pieters over de horden.

s

t Nenijto, 1954.
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Anekdotes
• In 1934 scheen het er nogal eens ruw aan 

toe te gaan daar er een op een leden-
vergadering twee Commissarissen van 
Orde werden benoemd.

•  Een half jaar later werden er zelfs wijkmees-
teressen geïnstalleerd.

•  In 1935 konden de dames een speldje 
krijgen als men de 100m binnen de 14 
seconden liep.

•  Zelfs voor een sportieve houding kon men 
een speldje krijgen.

•  In 1942 had een kascommissie haar plicht 
niet gedaan en werd door de ledenvergade-
ring “verdonkeremaand”.

•  Eén van de leden was in 1944 verloofd met 
een Duitser. Zij werd als lid gehandhaafd en 
het bestuur zou geen verdere kenbaarheid 
aan de kwestie geven.

•  Voor diegenen die in de winter van ‘36/’37 
geen indoortraining oversloegen, werden 
premies in het vooruitzicht gesteld: een 
zwart turnpakje, een paar gymschoenen en 
een paar skisokken. Wat te doen als vier of 
meer dames dat zouden volhouden?

•  In 1942 was er nog maar ƒ 5,03 in kas.....
•  Op een bestuursvergadering in 1944 

werd besloten nieuwe leden eerst “voor 
te hangen” teneinde te voorkomen dat er 
“ongewenschte elementen” in de vereni-
ging zouden komen. Na een maand werd 
dan bekeken of het “voorgehangen” lid 
aangenomen of afgewezen zou worden.

•  Hollandia was haar tijd ver vooruit, daar er 
na de oorlog al indoortraining op muziek 
werd gedaan.

•  Wangedrag tijdens de trainingen en wed-
strijden werd niet getolereerd en had vaak 
een bespreking met het bestuur tot gevolg.

•  In 1944 werd de contributie voor seniores 
vastgesteld op ƒ 15,- en voor juniores op  
f 9,- per jaar.

•  In 1946 waren spikes nog op de bon.
•  Tho Thinkhof-Dekker zei tijdens de J.A.V. 

van 1946 dat het, toen zij met atletiek 
begon, heel moeilijk voor een meisje was 
om aan sport te doen. Veel mannen zeiden 
namelijk dat de vrouwen beter kousen en 
sokken konden gaan stoppen!

•  Er werd nogal eens een duinwandeling 
gehouden. Bep Schouten wilde in 1948 
weten of de verloofden c.q. mannen ook 
mee mochten. Het bestuur antwoordde dat 
alleen donateurs meemochten, dus zouden 
de heren eerst donateur moeten worden...

•  In 1949 waren sommige leden nogal bru-
taal tegen de trainer. Het bestuur bepaalde 
toen dat trainer Wijburg voortaan met “U” 
en “mijnheer Wijburg” diende te worden 
aangesproken.

•  Aan het eind van de jaren veertig bestond 
een juniorlid het om als lid op te zeggen. 
Het bestuur zou eens met de ouders gaan 
praten......

•  In 1954 kon men, als men een onderlinge 
estafette zou winnen, als eerste prijs koffie 
met koek winnen.

•  Tijdens de NK van 1963 op de Nenijto 
had Ada Blok, verspringster, zich niet op 
tijd afgemeld voor de 400m (maar wel 
ingeschreven). Omdat het verspringen 
gelijktijdig met de 400m werd verwerkt, 
veroorzaakte ze 2 valse starts. Ze spoedde 
zich linea recta naar de verspringbak. Daar 
kreeg ze tehoren dat het tweemaal met 
opzet vals starten als wangedrag werd aan-
gemerkt en dat het verspringen ook voor 
haar taboe was.

Lange Pad, 1967. Laura Blommestijn (rechts).

s
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 3. de middelen van Hollandia worden in de 
AVR-kas gestort, uitgaven voor de damesafdeling 
zijn uitsluitend mogelijk met toestemming van 
AVR.”

Tonny vond dat het woord “fusie” beter vervan-
gen zou kunnen worden door “inlijving”. In het 
clubblad van december 1967 konden de leden 
middels een strookje duidelijk maken of zij voor 
of tegen de fusie waren. De voorstanders bleken 
in de meerderheid en op een Buitengewone 
Algemene Ledenvergadering op 21 december 
werd besloten Hollandia als atletiekvereniging 
op te heffen en zich per 1 januari 1968 aan te 
sluiten bij de Atletiek Vereniging Rotterdam. 

buitenlandse reizen
Trudy Knippertsz-Lucas vertelt iets over de vele 
buitenlandse reizen, door haar man mogelijk 
gemaakt, die door Hollandia werden onder-
nomen:

“Volgens velen waren de Hollandia-dames ietwat 
“stijfjes”, maar weinigen weerspraken, dat zij een 
club vormden met pit, spirit en een onweerstaan-
bare teamgeest. Sterren bracht de club niet voort, 
wel wist Hollandia zich nationaal en internatio-
naal danig te weren.

Het hoogtepunt werd bereikt op 11 september 
1955, precies de dag waarop Hollandia 25 jaar 
bestond. Op die dag werd de 13-jarige hege-
monie van Sagitta, toen nog steeds met Fanny 
Blankers-Koen, op uiterst verrassende wijze door 
Hollandia doorbroken. Tot 1960, 5 jaar lang, bleef 
de P.J.-beker en daarmede het nationale club-
kampioenschap, in Hollandia’s bezit.

Internationaal lag het accent ook op het club-
verband: bezoeken aan en tegenbezoeken van 
de clubkampioenen van Frankrijk, Italië, Zwit-
serland en België, en Duitse en Engelse clubs. 

s

t

 Gré Aarnoudse, verloofde van Joop Tournier.

Cisca Fischbuch-Lucas.
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Bij de tegenstandsters waren enkele Olympische 
deelneemsters en Europese kampioenen. Maar 
Hollandia, sterk in de breedte, won alle ontmoe-
tingen, behalve één, ‘n “draw” tegen de ATSV 
Saarbrücken.
De manier waarop gereisd werd - we spreken hier 
over de tweede helft van de sobere jaren vijftig - 
kan de vergelijking met de tegenwoordige praktijk 
niet doorstaan. Tenten en slaapzakken mee. Er 
werd gereisd in tamelijk gammele bussen (was 
goedkoop) en naar Engeland per eigen charter- 
vliegtuig (ook tamelijk gammel trouwens).

Geheel gespeend van “glamour” waren de reizen 
toch ook weer niet. De burgemeester van Parijs 
ontving de Hollandianen in zijn stadhuisje, terwijl 
de Sorbonne-universiteit onderdak bood.

Maar Turijn spande de kroon. Prof. Dottore 
Agnelli van FIAT verpersoonlijkte de mediterrane 
gastvrijheid. De tenten bleven in de bus, 3 nachten 
luxueus hotel, op alle stadstrams prijkte de naam 
van Hollandia en CS Fiat, excursies werden gebo-
den en tot slot een chic diner temidden van een 
bloemenzee. Enigszins perplex trokken de Hollan-
dianen daarna verder men hun tentjes voor een 
weekje vakantie in Italië.

Indien Hollandianen van toen dit stukje lezen, 
zal de nostalgie krachtig opwellen. Maar het is 
voor hen toch een prachtige gedachte dat nu - in 
1988 - de atletes van de fusieclub AVR de P.J.-fak-
kel van het nationale clubkampioenschap weer 
stevig in handen hebben. Met bewonderingswaar-
dige prestaties, en, te hopen, ook met een fijne 
clubgeest. Het is maar de vraag waaraan deze 
AVR-atletes later (over 30 jaar bijvoorbeeld) met 
het meeste genoegen aan zullen terugdenken. De 
Hollandianen aan het laatste. Weet ik zeker.”

yell
In vroeger jaren had iedere club wel één of 
andere ‘yell’. Voor 1955 luidde de yell van  
Hollandia als volgt:

Blauwe en witte kleuren
Laten wij niet treuren
Meisjes uit de Rottestad
Wie doet je wat, wie doet je wat,
Maaswater, chocola
Hollandia, Hollandia!

In 1955 kwam er een kortere yell:

Blauw en Wit, Club met pit,
ja, ja, ja, Hollandia!
 

Nenijto 1995. Hilde Veth met de Hollandia-mascotte.t




