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een winteravond in 1934
Het is 10 december 1934. Het is een koude 
winteravond, donker en triest. In het westen 
van Rotterdam is ergens al vroeg in de avond 
een zenuwachtige bedrijvigheid. Een kelder 
van een souterrainwoning is het doel. Dit was 
de kelder van Ko Muller in de Doedesstraat. 
Een stomp en een trap tegen de deur was 
voldoende om binnen te komen. De fietsen 
ook? Geen bezwaar, want in een kelder kan 
van alles gebeuren. Als alle te verwachten 
personen gearriveerd zijn, kan het beginnen. 

Wat dan? Wel, het oprichten van een nieuwe 
atletiekvereniging, wat een hele waag voor die 
tijd was. Dit gebeurde op initiatief van de heren 
J.J. Muller, H. Hermans en B. v.d. Meer. De 
atletiek is in die periode nog niet zo’n geliefde 
tak van sport en eventuele liefhebbers vinden 
dan al heel gemakkelijk een plaatsje in een der 
bestaande verenigingen, die trouwens nog 
een klinkende naam hebben ook. Toch durft 
men het aan. Niet meer dan een twintigtal 
vooruitstrevenden zijn aanwezig, maar dat 
is ruim voldoende want de KNAU neemt al 
genoegen met een vereniging van tien mensen 
(de vereniging werd opgericht met 17 heren 
en 4 dames). Na niet langer dan een uurtje 
vergaderen, dat een mooi woord is voor zo’n 
uurtje gezellig kletsen, is iedereen het er wel 
over eens: er komt een nieuwe vereniging die 
ten doel heeft om de atletieksport te gaan 
bedrijven. 

Een naam? Het blijkt dat enkele vooruitziende 
geesten de geboorte hebben voelen aanko-
men en hebben thuis al op een naam zitten 

Ca. 1936: de handbalploeg van Minerva.
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broeden. Er komen enkele nietszeggende 
afkortingen op tafel. Ten slotte wordt besloten 
tot de welluidende naam “Minerva”. Minerva is 
de Romeinse godin van de wijsheid en kennis, 
beschermster van kunsten en wetenschappen, 
voorgesteld met schild en speer. In ieder geval 
wordt het voor Rotterdam iets bijzonders, 
want het wordt een gemengde vereniging en 
er zou ook gehandbald gaan worden. Voor de 
geslachtsnaam kwam dus een reeks van voor-
letters: R.D.H.A.H.V. (Rotterdamse Dames en 
Heren Atletiek- en Handbalvereniging). Er werd 
een reglementscommissie ingesteld en al gauw 
trad de Minervagrondwet in werking. Natuur-
lijk werd er ook een feestcommissie benoemd. 
Tevens werd het clubkostuum vastgesteld: een 
wijnrood shirt en een grijze broek, hetgeen ook 
al nieuw was. Deze kunstzinnige uitvinding 
leverde eerst nog wel wat moeilijkheden op in 
verband met de aanmaak van de kledingstuk-
ken. Toch moest dat rood-grijs aan den volke 
getoond worden! In de weinige dagen die nog 
restten voordat de eerste trainingszondag 

aanbrak, hadden de weinige damesleden van 
oude lapjes zijde een soort insigne genaaid 
ter grootte van een decimeter en met een paar 
sluitspelden werden die de eerste zondag op 
de trainingspakken bevestigd.

herinnering
Joop Tournier Sr. heeft de oprichting van 
Minerva nog meegemaakt en beschrijft hier-
onder hoe dat er daar toen aan toeging.

“Mijn zuster maakte mij op de oprichtingsverga-
dering attent en zo trok ik in gezelschap van mijn 
verloofde naar de kelder in de Doedesstraat van 
het woonhuis van de animator en oprichter Ko 
Muller. Een klein gezelschap bestaande uit leden 
van de arbeiderssportbond, Hollandia en Pro 
Patria, was daar aanwezig. Bij de aanvang van 
de vergadering trachtten enige leden van de arbei-
derssportbond roet in het eten te gooien, maar zij 
trokken zich snel terug. Waarschijnlijk kwam dit 
doordat zij bang waren voor de op de nominatie 
staande eerste voorzitter J. Groen, die indertijd 
een goede naam had als amateurbokser. De 
vereniging Minerva zag nog diezelfde avond het 
levenslicht met als voorzitter J. Groen en achter 
de schermen als trainer enz., de heer Muller. Mijn 
zuster meldde zich tijdens deze vergadering als 
lid aan, maar mijn verloofde noch ik hadden iets 
toegezegd. Enige tijd na de vergadering, maak-
ten sportvrienden er mij op attent dat ik ook als 

Delft, 26 december 1934. Een historische foto, want dit is de eerste 

wedstrijd waar Minervanen aan meededen. Het is echter niet bekend of 

één van hen hier op de foto staat.
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lid van Minerva bij de KNAU was aangemeld. 
Evenzo was mijn verloofde op de ledenlijst ver-
meld. Zo werd het ledental opgevoerd om door 
de KNAU geaccepteerd te worden. Aangezien wij 
beiden op dat moment geen lid meer van onze 
vroegere verenigingen waren, omdat het daar ook 
niet alles was, zijn wij toen maar lid van Minerva 
geworden. Indoortraining en clubavondjes volgden 
elkaar snel op en alles in de kelder waar onze ver-
eniging het levenslicht aanschouwde. 
Alle leden waren akelig actief, zoals meestal het 
geval is bij een nieuwe, uit oppositie opgerichte 
vereniging. Minerva kwam al gauw goed voor de 
dag en men slaagde er in om direct al in 1935 op 
de 4 x 100 meter voor heren (in 47.0) kampioen 
van Rotterdam te worden. Deze titel was nog 
nimmer uit de handen van Pro Patria geweest. 
Ook de dames kwamen goed uit de bus door het 
winnen van een door Minerva zelf georganiseerde 
estafette op 17 mei 1936.”

hoe het verder ging
In de kelder werd in de eerste plaats de indoor-
training gehouden. De eerste clubavond werd 
aangekondigd en de feestcommissie toog aan 
het werk. Een zaal? De kelder natuurlijk! Met 
slingers van de een of andere bruiloft werd 
de zaal versierd. Een programma was er niet, 
maar de bedoeling was duidelijk: het kweken 
van een kameraadschappelijke geest en tegelijk 
moest men plezier hebben. Het hoogtepunt 
vormde wedstrijden in het sjoelbakken en 
pingpongen. De belangrijkste drank was cho-
colademelk.

Het “Minerva-huis” kreeg een andere functie 
toen er voor de heren één extra avondtraining 
werd gehouden. De bedoeling was om de 
midden- en lange afstandlopers wat meer hard-
heid bij te brengen en de vergaderzaal annex 
feestzaal annex indoorzaal, werd eenmaal per 
week omgetoverd in een bokskamp. Er was een 

echte touwring, maar die liep langs de wanden 
vlak langs de muur. “Instructeur” was uiteraard 
de heer Jan Groen. Doordat de kelder vrij klein 
was, kon het gebeuren dat men een klap kreeg 
en uitgleed over het beton, dan met een smak 
tegen de muur viel en volgens de regels van het 
spel uitgeteld werd. Enkele jaren later werd er 
een echte indoorzaal gehuurd en werden de ver-
gaderingen gehouden in zaaltjes achterin cafés.

de eerste clubberichten
Reeds op 10 februari 1935 verscheen het eerste 
cluborgaan, waar onder andere in stond dat 
“de leden er op attent worden gemaakt dat zij 
verplicht zijn, indien zij aan een wedstrijd deel-
nemen, hetzij een onderlinge, een nationale, een 
plaatselijke of een handbalwedstrijd, steeds in 
officieel clubcostuum uit te komen, d.w.z. grijze 
pantalon, wijnrood shirt, waarop monogram 
“M”.” Zelfs toen stonden er al advertenties in 
en de tarieven stonden op de eerste pagina. 
Een hele pagina kostte ƒ 1,50 per maand en  
f 15,- op jaarbasis (het cluborgaan verscheen 
iedere maand). Voordat dit cluborgaan ver-
scheen, werd begin januari 1935 een circulaire 
uitgegeven. Daarin valt onder meer te lezen: 
“de ledenstand per 1 januari 1935: 22 leden, 10 
donateurs.” En verder: “Clubcostuum. Onze 
clubcostuums zijn thans verkrijgbaar bij onze 
secretaris. Een compleet costuum (shirt, broekje 
en monogram) kost ƒ 1,75. Dames die geen shirt 
wensen, betalen ƒ 1,05. Zij maken in overleg met 
Henny Tournier blouses. De betaling der club-
costuums kan zonodig in gedeelten geschieden”.

Het eerste bestuur bestond uit de volgende 
personen:
Voorzitter: Jan Groen
Secretaresse: Thea Struik
Penningmeester: L. Groen
2e secretaris: Bas v.d. Meer
Commissaris van materiaal: Jaap de Groot.
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Verder waren er nog enkele commissies:
Ballotagecommissie: Henk Sint, Thea Struik, 
Joop Tournier.
Technische commissie: Frans v.d. Ree, Tonny 
Wijnmalen, Jan Groen.
Kascommissie: Cor de Vree, Jaap de Groot, 
Lambert Stam.
Propagandacommissie: Klaas van Tol, Jan 
Groen, Henny Tournier.

bij het 1-jarig bestaan
Toen Minerva 1 jaar bestond, kwam er al een 
jubileumuitgave uit. Daarin werd o.a. melding 
gemaakt van de sportieve prestaties van het 
eerste jaar. De eerste wedstrijd waaraan door 
Minervanen werd deelgenomen (16 dagen na 
de oprichting, dus op Tweede Kerstdag), was 
de Kerstveldloop te Delft, waar Cor de Vree, 
Frans v.d. Ree, Klaas van Tol en Wal Horns-
buch kans zagen in de D-klasse de eerste 
verenigingsprijs te winnen. Het belangrijkste 
wapenfeit vormde ongetwijfeld het Rotterdams 
kampioenschap op de 4 x 100m, dat door Puc 
Koopal, Joop Tournier, Cor de Bruin en Bas 
v.d. Meer in de wacht werd gesleept. Verder 
behaalde de jeugdige Piet Wachtendonk tij-
dens de Nederlandse kampioenschappen een 

tweede plaats op de 1500m. Het dameszestal 
Henny Tournier, Tonny Wijnmalen, Nettie 
Tunderman, Cora Meinster, Gree Aarnoudse 
en Thea Struik, wist een nationale 5-steden-
ontmoeting te winnen, waarbij zelfs het sterke 
Zeisterse Athleta geklopt werd.

bij het 5-jarig bestaan
In het jubileumclubblad, dat bij het eerste lus-
trum verscheen, staat o.a. het volgende te lezen.

“Dat wij in een behoefte voorzien en reden van 
bestaan hebben, bewijst ons huidige ledental van 
rond 60. In de loop der jaren zag ik vele A.V.’s in 
de Maasstad oprichten, o.a. O.D.I., Sportclub, 
R.A.V. ‘31, Feijenoord, Hollandia enz. Wat is er 
van die clubs geworden? Maximum 20 leden 
hebben ze geteld, verliepen daarna, tenslotte 
verdwenen ze of leven een bloedeloos bestaan. 
Waarom ons Minerva dit lot niet is beschoren 
geworden, komt omdat wij niet in de schaduw 
pogen te werken van de twee “Oudjes”, Pro Patria 
en D.O.S., uitsluitend prestatie-clubs.
Wij stellen de prestatie n i e t voorop. Bij ons geldt 
het “sport om de sport”. laten we hier nog eens 
een wat uitgebreider beschrijving geven, van het-
geen wij trachten na te streven en beogen.

s Nenijto, eind jaren 30 van de vorige eeuw. Een Minervaploeg poseert bij één van de toen nog bestaande Nenijtohallen.
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1. Sportbeoefening ten behoeve van het lichaam, 
vergroting weerstandsvermogen en bevorde-
ring van de gezondheid van de jeugd (11 - 40 
jaar);

2. Het vormen van een geest van kameraad-
schap tussen de leden onderling, het scheppen 
van een gezellige sfeer en het geven aan de 
leden van een behoorlijke morele opvoeding;

3. Deelneming aan wedstrijden uit een oogpunt 
van algemene lichaamsvaardigheid.

4. Het uitdragen door de leden van de algemene 
ideële sportiviteitsgedachte onder allen waar-
mede zij in aanraking komen in het dagelijks 
leven.

Dit is natuurlijk geheel iets anders dan het alleen 
maar najagen van records en topprestaties, welk 
streven in feite een passeren van het aanvankelijk 
gestelde doel is.” 

Dhr. Muller, die dit stukje schreef in december 
1939, had een vooruitziende blik, gezien hij iets 

Anekdotes
• In 1935 vond men vergaderen ook al niet zo 

leuk: “Aangezien een vergadering meestal zeer 
saai dreigt te worden, heeft het bestuur beslo-
ten om deze vergadering wat aantrekkelijker 
te maken en stelt dan ook voor om van 8 tot 
ca. 10 uur te vergaderen om na afloop nog tot 
ca. 12 uur bijeen te blijven om te dansen etc.”

• In die tijd ging het ook niet zo goed met 
de speren, daar er op een trainingszondag 
maar liefst 3 braken en dat op een ledental 
van enkele tientallen. Dit zal de penning-
meester niet zo leuk hebben gevonden, 
daar er in 1935 nog maar een bedrag van  
ƒ 18,75 in kas was.......

• Bij een onderlinge veldloop in Blijdorp in 
1935 had Piet Wachtendonk, op verzoek, 
zijn concurrenten 15 seconden voorsprong 
gegeven, die hij echter op Jan Koorevaar 
niet meer kon inlopen.

• In 1937 was de sportkeuring ook al ver-
plicht. De A-klassers moesten elk jaar 
gekeurd worden en de B- en C-klassers om 
de twee jaar.

• Met de opkomst bij de training had men 
toen ook al moeilijkheden, zo erg zelfs dat 
op een buitengewone algemene ledenver-
gadering een ontwerp op het technisch 
reglement werd ingediend met de volgende 
inhoud: “Strafbepalingen. Te laat verschijnen 
op de training heeft 1 cent boete ten gevolge 
en driemaal te laat verschijnen over een peri-
ode van 10 oefengelegenheden, doet de reeds 
betaalde boeten verdubbelen. Verstek laten 
gaan zonder voorkennis kost 5 cent boete.”

• In 1936 had de werkster de indoorzaal 
blank gezet. Zodoende moest er eerst 
worden gedweild voordat er getraind kon 
worden.

• In 1937 maakte de gemeente bezwaar tegen 
het gemengd trainen van dames en heren.

t

Kralingen, 1935. Piet Wachtendonk wint een sterk bezette 5 km 

wedstrijd. Bovenstaande foto stond op een kalender die naar aanleiding 

hiervan gemaakt werd.
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verderop in hetzelfde artikel schreef: “Met alle 
kracht die in ons is, zullen wij onverbloemd blijven 
strijden voor waarheid en billijkheid. Dat ons dit 
reeds veel onaangenaamheden opleverde en nog 
zal bezorgen behoeft geen betoog. Wellicht zullen 
de 5 komende jaren zwaarder worden dan iemand 
kan bevroeden, wij zullen ze echter hebben te 
overwinnen. Strijd is immers leven, en wij willen 
levend zijn, springlevend. (...) Minervanen, sterkte 
in de komende vijf kommervolle jaren, 5 jaren, die 
zoals ik reeds zeide, wellicht de zwaarste voor Uw 
club en van Uw leven zullen worden. Laat de club 
U helpen, en Gij de club, schijn en zwendel van 
de werkelijkheid te onderscheiden. (...) Hopen wij 
tenslotte dat ons vertrouwen in ónze kracht groter 
mag zijn dan van de wereldleiders in de hunne!” 

muller
Muller was trouwens de grote animator van 
Minerva. Hij was oprichter, voorzitter, trainer, 
redacteur, reisorganisator, technisch com-
missaris, kortom een duizendpoot. Eind 1935 
waren bij hem foto’s verkrijgbaar die betrekking 
hadden op het wedstrijdseizoen voor 71/2 cent 
per stuk, waarvan 21/2 cent naar het wedstrijd-
fonds ging. Uiteraard drukte hij zijn stempel op 
de vereniging. Muller bracht door zijn goede 
pen de nieuwe vereniging volledig in de publi-
citeit. Tien jaar heeft hij dat volgehouden. De 
moeilijkste tijd kwam in 1946. Muller ging toen 
tot een handeling over die het bestuur niet 
kon tolereren en onthief hem van zijn trainers-
schap. Muller richtte toen Palthena op en nam 
en passant wat Minervanen mee. Dit betekende 
bijna de doodsteek voor Minerva. Dankzij het 
bestuur, bestaande uit de heren V. Kleef, Lock, 
Sint en Tak werd deze klap opgevangen. Door 
het organiseren van de eerste interland na de 

oorlog, kwam Minerva er weer bovenop. Henk 
Sint werd waarnemend voorzitter en hij wist 
Joop Tournier te bewegen, die inmiddels uit 
de atletiek was gestapt, het gat, dat door het 
vertrek van Muller was ontstaan, op te vangen. 
Het goede beleid van voornoemd bestuur en 
deze wedstrijd brachten vele van de afgeschei-
den leden weer terug op het oude nest. 

joop tournier
Joop werd na de oorlog, in 1946, door het 
bestuur gepolst om trainer te worden, en dit 
was het begin van een zeer lange, succesvolle 
carrière van Joop in de atletiekwereld. Onge-
twijfeld zal hij geweten hebben dat het veel 
aantrekkelijker was om met een select groepje 
topatleten te trainen, maar de schaarste aan 
goede trainers werd voor hem het uitgangs-
punt voor zijn aanpak van de training. Een 
aanpak die zeer persoonlijk was. Hij deed 
gewoon alles en liet in enkele uren tijds een 
heel circus van grote en kleine atleten draaien, 
was constant in beweging, stak onophoude-
lijk kris kras het veld over om links en rechts 

s
s

Duindigt, 23 april 1944. De Minervaploeg die deelnam aan de 

Silverrush.

Lisse, 17 mei 1992. Joop Tournier Sr. is aandachtig toeschouwer 

tijdens de 1e competitiewedstrijd voor de mannen. Hij wordt geflankeerd 

door schoondochter Elly en zoon Joop Jr.
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aanwijzingen te geven. Het tijdrovende bij-
schaven van de topatleten moest dan maar op 
de - vrije - zondagmiddag gebeuren. Zo ging 
het jarenlang. Hij bleef jong tussen de atletiek-
jeugd en liet het niet alleen bij de lessen in de 
atletiek, maar waar dat te pas kwam, was hij 
altijd bereid om ook in andere opzichten een 
gezonde levenshouding bij te brengen. Het kan 
dan ook niet anders of er lopen in Rotterdam, 
en wijde omgeving, oud-atleten rond die zich 
de toewijding en de inzet van Joop met genoe-
gen zullen herinneren. Elders in dit boek leest 
u meer over deze bijzondere man.

activiteiten
Men hield zich niet alleen bezig met de beoefe-
ning van de atletiek en handballen, maar men 
organiseerde ook wandeltochten, uitstapjes 
per fiets en buitenlandse reizen, waarvoor men 
speciaal een spaarkas had ingesteld. Zo werd 
in 1936 met 32 deelnemers naar Antwerpen 
vertrokken voor een wedstrijd tegen Beerschot. 
Het Brusselse Schaerbeek was de tegenstander 
in 1937 en in 1939 toog men naar Luik met 
32 personen. Er werd zelfs gevoetbald en de 
wedstrijd tegen D.O.S. op 1 januari was een 
traditioneel gebeuren. Zelfs de dames van  
Hollandia werden uitgenodigd, zo staat te 
lezen in “De Hollandiaan” van dec. 1957: 

“Evenals vorig jaar om deze tijd, kom ik weer 
jullie aandacht vragen voor de traditionele en 
spectaculaire voetbalwedstrijd D.O.S. - Minerva 
op 1 januari 1958. Verleden jaar heeft het aan 
belangstelling niet ontbroken en ik verwacht dan 
ook dat jullie ook deze keer weer in grote getale 
aanwezig zullen zijn, want dit mogen jullie beslist 
niet missen. Het zal een “atletische voetbalwed-
strijd” worden!! Verleden jaar was de uitslag 7 - 1 
voor D.O.S., dus waar voor jullie geld. De toegang 
is weer gratis en men wordt verzocht tijdig aanwe-
zig te zijn. Voor de opstellingen en aanvangstijden 

verwijs ik jullie naar het D.O.S.-clubblad van 
december. Ik neem aan dat jullie donatrice 
zijn??? Weer of geen weer, ............ 1 januari 
naar het NENIJTO-STADION!! Namens de 
D.O.S.-spelers: F. Pattiapon.” 

Ook organiseerde Minerva zelf een aantal 
wedstrijden, waaronder enkele belangrijke. Zo 
organiseerde men in 1938 de interland dames 
Nederland - Duitsland. Hier verscheen op het 
nummer hoogspringen de toen zo bekende 
Dora Ratjen. Deze Dora was, naar uit later 
onderzoek bleek, van de mannelijke sexe, dus 
was het eigenlijk Dorus...... En in 1939 werden 
de nationale dameskampioenschappen door 
Minerva georganiseerd. Deze wedstrijd werd 
echter geen succes zodat Minerva met een 
behoorlijk nadelig saldo bleef zitten (ruim hon-
derd gulden en dat was een enorm bedrag voor 
die tijd). Dat had verschillende oorzaken. Eén 
daarvan was dat er enkele andere wedstrijden 
op dezelfde dag werden georganiseerd zoals 
de Nederlandse B-kampioenschappen. Een 
tweede oorzaak was dat de wedstrijd een week 
later werd gehouden dan de bedoeling was. 
Dan had Minerva een aantrekkelijk invitatie-
programma voor heren kunnen organiseren. 
In de evaluatie nog een opmerkelijk punt: 
“Alleen dames-wedstrijden, al zijn het nationale 
kampioenschappen, hebben voor het publiek geen 
enkele aantrekkelijkheid.”

Ook toen tijdens de Duitse bezetting op een 
gegeven moment alle verenigingen - ook 
sportverenigingen - verboden werden, bleef er, 
hoewel moeilijk, contact bestaan tussen een 
aantal leden, die aan het uitzenden naar Duits-
land hadden weten te ontkomen. Ondanks de 
papierschaarste bleef het clubbericht - evenals 
dat van DOS - bestaande uit één velletje papier, 
bij tijd en wijle verschijnen.
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Enkele weken na de bevrijding, in het club-
bericht van 30 mei 1945, is o.a. het volgende te 
lezen: 

“A.s. zondag, 3 juni 1945, vangt de training aan! 
(.....) Na bespreking met de militaire autoriteiten 
is het gelukt de sintelbaan voor drie oefentijdstip-
pen vrij te krijgen (op de Nenijto hadden toen 
Canadese troepen hun tenten opgeslagen). Bij de 
ingang moet men de schildwacht passeren en ge 
hebt alleen maar te zeggen “athletiek” en dan is 
het O.K.! (....) Zij, die aan ondervoeding lijdende 
zijn, moeten voorlopig nog krachten verzamelen 
alvorens de training aan te vangen.”

wedstrijdresultaten
De successen kwamen voor Minerva tijdens, 
maar vooral na de oorlog. Vóór de oorlog 
was het grootste succes weggelegd voor de 
damesploeg, die in 1938 een derde plaats 
behaalde om het nationaal kampioenschap 
voor clubteams. In de donkere crisisjaren van 
de jaren dertig beschikten de clubs natuurlijk 
niet over veel geld en alle inkomsten waren 
meegenomen. Toen dan ook de Minervaan Piet 
Wachtendonk (overgekomen van SCR) in 1935 
er in slaagde om tijdens een 5 km wedstrijd op 
de Korte Kade in Kralingen zegevierend over 
de finish te gaan, waarbij hij het beroemde 
DOS-kanon Dick van Yperen wist te kloppen, 
was dit aanleiding om een kalender met de foto 
van Piet tegen betaling aan de man te brengen. 

In 1941 werd een estafetteteam 4 x 80m 
voor meisjes Nederlands kampioen in de 
tijd van 43.3. Ans Noordraven was één van 
de deelneemsters en zij verbeterde 2 maal 
het Nederlands record op de 80m. In 1942 
verbeterde het 4 x 80m estafetteteam maar 
liefst driemaal het Nederlands record op dit 
onderdeel. Co Klein was in 1941 de eerste 
Minerva-dame die een individueel Nederlands 
kampioenschap behaalde en wel op versprin-
gen (5.05m). Zowel in 1947 als in 1948 wisten 
de jongens het veldloopclubkampioenschap 
van Nederland te veroveren, terwijl ook in 1948 
het kampioenschap van Nederland op de baan 
werd behaald. Deze ploeg bestond uit: Dick 
de Jong, Nico Bals, Jan Bakker, Dick Swinkels, 
Charles Korndorffer, Cor op ‘t Hoff, Joop Klip, 
(de latere secretaris), Wim Visser, Koos Pos-
tema (jawel, die van de TV), Lam Bakker, Piet 
den Dekker en Wil Mathiesen. 

De junioren behaalden wel successen, terwijl 
de senioren toen nog niet een bepaald sterk 
geheel vormden. Jaar in jaar uit werd gepro-
beerd om door de voorronde van de P.H.-beker 
te komen, wat pas in het begin van de jaren 
zestig gelukte. In 1962 stond men heel lang 
heel dicht bij de eerste plaats. Toen er 14 van 
de 17 nummers voorbij waren, was er tussen 
de nummers 1, 2 en 3 (AAC, Minerva en V&L) 
slechts een verschil van 100 - 200 punten. 
Het werd uiteindelijk een tweede plaats. Ook 
in 1963 werd een tweede plaats behaald met 
slechts 1726 punten achterstand op AAC. De 
dames behaalden in 1963 een 6e (en laatste) 
plaats. Alleen in 1938 werd in de strijd om de 
P.J.-beker een derde plaats behaald. 

Ed Boere komt de eer toe de eerste heer van 
Minerva te zijn die een individueel Nederlands 
kampioenschap behaalde. Dat was pas in 1958 

Ergens eind jaren 40 van de vorige eeuw. Dick Hoeksema op kop van 

waarschijnlijk een 800m op een uitgezette baan op een voetbalveld.

t
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en wel op de 200m horden (24.7) en op de 
400m horden (54.2). Begin jaren zestig was het 
4 x 400m team onverslaanbaar, want zij werden 
5 maal in successie kampioen van Nederland 
(1960 t/m 1964). Frits Butzelaar was de eerste 
Minervaan die in de Nederlandse ploeg werd 
gekozen en wel op het nummer polshoog. Jaap 
Noordenbos was in zijn juniorentijd, maar 
vooral in zijn seniorentijd, haast onverslaanbaar. 
Zijn beste jaar was ongetwijfeld 1963. In dat jaar 
vestigde hij zijn toptijden op de 100m, 200m 
en 400m met resp. 10.6, 21.2 en 47.7. Die 21.2 
heeft hij meerdere malen gelopen en daarmee 
was hij slechts 1/10 sec. verwijderd van het 
Nederlands record. Ook wist Jaap op de Nenijto 
in 1963 het Nederlands kampioenschap op de 
400m te veroveren in de tijd van 48.9. Dat was 
een zeer goede tijd, aangezien er windkracht 7 
stond! Samen met Joop Opmeer, Joop Houthuis 
en Piet Kortleve werd hij in dat jaar ook kam-
pioen op de 4 x 400m in 3.22.4.

In 1958 werd een zekere Dirk de Bruijn lid van 
Minerva, overgekomen van THOR. Dirk zou 
vooral furore maken als crosser en gezien 
zijn lichaamsbouw lag hem dat ook het best. 
Helaas heeft hij het nooit tot Nederlands kam-
pioen veldlopen geschopt. Naar eigen zeggen 

had dat te maken met zijn zenuwen. Talloze 
tweede en derde plaatsen waren zijn deel. In 
andere crossen liep hij de kampioenen op 
grote afstand. Pas in zijn veteranentijd wist 
hij de kampioenstitel te veroveren. Hij was de 
eerste Minervaan die in 1964 aan de beroemde 
Cross des Nations mee mocht doen en werd 
eerste Nederlander. In datzelfde jaar versloeg 
hij in Barcelona tijdens een veldloop niemand 
minder dan Olympisch marathonkampioen 
Abebe Bikila. Een boek apart al is van hem te 
vullen, zoveel heeft hij meegemaakt. Opgeven 
was er nooit bij, “niet lullen, maar lopen” was 
zijn motto. Tijdens een veldloop in Oost-Duits-
land moest hij na afloop zelfs aan het zuurstof, 
zo had hij zich gegeven. Zijn halve uitzet heeft 
hij bij elkaar gelopen, die hij vooral won met 
crossen in België. Op de baan verbeterde hij 
alras alle clubrecords op de lange afstanden. 
Zijn clubrecords op de baan (10.000m in 
30.29.8 en de uurloop 18.616m, beiden uit 
1967) werden pas “verbeterd” na het samen-
gaan van AVR met stadgenoot Metro in 1993. 
Bekend is het verhaal van een hoofdklasse-
wedstrijd halverwege de jaren zestig. Dirk liep 
op de competitie meestal twee afstanden, de 
1.500m en de 5.000m. Nu had een wedstrij-
dorganisatie die afstanden (met opzet) vlak 

Nenijto, ca. 1964. Een 4 x 100m. Een onbekende Minervaan wisselt op Jaap Noordenbos (4e van rechts).s
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na elkaar gepland, met alleen een 200m voor 
dames ertussen. Wat gebeurde er? Na afloop 
van de 1.500m (onder de vier minuten!), liep 
hij schuin het middenveld over naar de start 
van de 5.000m die hij volbracht in ongeveer 
14.45!!

wim slijkhuis
In februari 1941 staat bij de ballotage een 
zekere Wim Slijkhuis, toen net 18 jaar oud. 
Hij gold destijdes al als een groot talent. Hij 
woonde in Leiden en verbleef in het weekend 
wel eens in Rotterdam. Hij vraagt overschrijving 
aan naar Minerva. Holland Leiden protesteert 
hiertegen bij het bondsbestuur. De achtergrond 
van de aanvraag tot overschrijving is dat Hol-
land Leiden, naar de mening van Slijkhuis, hem 
te veel remt in het deelnemen aan wedstrijden. 
Hoewel hij nog niet officieel stond ingeschreven, 
nam hij toch al deel aan de Zuidhollandse (en 
tevens Rotterdamse) veldloopkampioenschap-
pen van 1941. Volgens het verslagje in het 
clubblad liet hij al na enkele meters alle cracks 
achter zich en liep als een hinde over het zware 

terrein. Hij finishte met een voorsprong van 
200m! Tijdens de DOS-estafette van 1941 liep 
hij de langste afstand: 1.600m. Volgens het ver-
slag in het clubblad van toen was hij ‘de rechte 
man op de rechte plaats’. Het estafettestokje 
kreeg hij als derde aangereikt en wist in 1 ronde 
maar liefst 60m op de nummer 2 in te lopen. 
Ten slotte gaf hij het stokje als tweede over met 
nog maar 40m achterstand op koploper Trek-
vogels (tijd: 4.36). De uiteindelijke eindtijd van 
deze estafette betekende een nieuw clubrecord. 
Op 1 juni 1941 verbeterde hij het clubrecord op 
de 1.500m tot 4.12.2 en enkele weken later tot 
4.05.6 waarbij hij international Frits de Ruyter 
en ‘coming man’ Roode wist te kloppen. Op 
de NK werd hij door onnodig omkijken op de 
meet geklopt door De Ruyter: 4.14.4 om 4.14.5.

Maar opeens bedankte hij als lid. Na de Zuid-
hollande kampioenschappen van 1941 werd hij 
niet meer gezien, maar nam nog wel deel aan 
de NK te Amsterdam. Op 17 augustus 1941 
startte hij buiten de kennis van Minerva bij een 

1943. JA Dick Hoeksema loopt voorop tijdens een 800m.

Boven Nenijto 1941 met geheel rechts Ans Noordraven. Zij zou later 

uitgroeien tot international op de sprintnummers als lid van het niet meer 

bestaande Palthena. 

Onder Gouda, maart 1943. JA Dick Hoeksema wint de 1.500m veldloop.

s

s

1941, een piep-

jonge Wim Slijkhuis in 

Minervashirt tijdens een 

veldloop.

s
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Anekdotes
• Henk Sint werd in 1938 secretaris, maar hij 

werd voorlopig officieel waargenomen door 
een ander omdat hij nog minderjarig was.

• Op woensdag 7 juni 1939 werd op de 
Nenijto een dualmeet gehouden tussen 
Minerva en Feijenoord, die toen nog een 
atletiekafdeling had.

• In Alphen a.d. Rijn werd in 1939 op het 
laatste moment de provinciale wedstrijden 
afgelast, omdat B & W de zondagsrust niet 
wensten te verstoren.

• Bij de Rotterdamse veldloopkampioen-
schappen van 1940 was slechts één junior 
ingeschreven. Die moest toen maar 
3.000m bij de senioren meelopen.

• In datzelfde jaar waren er ook al “mooi-
weer-atleten” getuige de volgende 

aankondiging: “Zondag 14 april 12.30 uur: 
speciaaltraining. Spikes meebrengen, alleen 
bij mooi weer.” 

• Af en toe stonden er in de Minervaan tacti-
sche wenken, zoals deze: “Hink-stap-sprong, 
een nummer dat ik niemand wens aan te 
bevelen, om reden ik dit geen lichaamsop-
bouwend nummer kan vinden, maar wel een 
“sloopnummer”.”

• Nu zijn er startblokken, maar vroeger 
moesten er nog kuilen worden gegraven: 
“Zorg steeds zelf een startschop in je bezit te 
hebben. Neem de tijd om de kuilen goed te 
graven. Leer dus goed graven en doe het niet 
maar zo-zo.”

• Er werd zelfs ook nog gewandeld, want op 
10 oktober 1941 werd een wandelafdeling 
opgericht met 16 leden. In datzelfde jaar 
werden 11 kampioenschappen van Rotter-
dam, 8 van Zuid-Holland en 2 Nederlandse 
titels behaald, terwijl 250 prijzen verdiend 
werden, waaronder 25 verenigingsprijzen.

• 1942, clubkampioenschappen van 
Nederlands voor jongens in Leiden: “De 
organisatie en accommodatie waren bar 
slecht. Zelden zagen wij zulk een chaos. Ook 
het chronologisch overzicht was hopeloos.”

Nenijto, 1964. Minerva wordt 5e bij het club-

kampioenschap van Nederland. Staand v.l.n.r.: 

Dirk de Bruijn, Joop Klip, Henk Ruitenberg, Joop 

Tournier Sr., Piet Kortleve, ?, Ed Boere, Joop Leger-

stee, Max Diederik, de Nijs, Ed Verboom en Huug 

Fischbuch. Zittend v.l.n.r.: Bob van Yperen, Tinus 

de Waard, Jaap Noordenbos, Jan Holtjer en Leo 

de Groot.

wedstrijd van Holland Leiden (zijn oorspronke-
lijke club). Enkele dagen later verscheen er in 
de pers een bericht dat het conflict tussen hem 
en Holland Leiden was opgelost en dat hij was 
teruggekeerd naar zijn oude club. 

In ‘De Minervaan’ van september 1941 staat 
over deze kwestie het volgende geschreven: 
“Wij betreuren het, dat dit het einde van de 
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kwestie Slijkhuis moest zijn. U allen weet welk ’n 
moeite en narigheid wij al door deze affaire gehad 
hebben. Wim Slijkhuis is destijds geheel uit eigen 
beweging tot onze vereniging toegetreden en 
vertrouwende op zijn stellige uitspraken, hebben 
wij ons alle moeite gegeven om te bewerkstelligen 
dat hij voor Minerva kon uitkkomen, als welks 
lid hij immers reeds door de N.A.U. erkend was. 
Tot plotseling zijn schrijven kwam, waarin hij 
mededeelde weer naar zijn oude vereniging te 

zijn teruggekeerd. In hoeverre deze beslissing zelf-
standig door hem genomen is, zullen wij buiten 
beschouwing laten.

Om aan de onaangename geschiedenis een 
einde te maken, accepteerde het bestuur ondanks 
Slijkhuis’ verre van sportieve handelwijze zijn 
bedanken per 15 September. Hierbij werd in 
zijn voordeel van het reglement afgeweken, dat 
immers alleen bedanken aan het einde van het 
boekjaar toestaat.

Slijkhuis kwam echter zijn schriftelijk en monde-
ling gedane belofte om zijn achterstallige schuld 
te voldoen niet na, ondanks herhaalde aanma-
ningen van onze zijde. Zo zagen wij ons tenslotte 
genoodzaakt betaling binnen 14 dagen van hem 
te vorderen, waarna indien hier geen gevolg aan 
gegeven werd royement zou volgen. Slijkhuis 
heeft geen waardering voor onze coulante behan-
deling getoond, betaalde niet en gaf geen enkel 
bewijs van zijn goede wil, zodat wij tot royement 
moesten overgaan. Het spijt ons, dat het zo heeft 
moeten lopen, aan ons heeft het echter niet gele-
gen. Wij achten het goed onze leden van deze 
geschiedenis uitvoerig op de hoogte te brengen.” 
Was getekend: H.S. (Henk Sint).

Wim werd later vele malen Nederlands kampi-
oen (driemaal op de 1.500m, achtmaal op de 
5.000m en zevenmaal op het onderdeel veld-
lopen). In 1946 haalde hij brons op de 1.500m 
tijdens de EK. Twee jaar later, tijdens de Olym-
pische Spelen van Londen, werd hij tweemaal 
derde op zowel de 5.000m als de 1.500m. Zijn 
persoonlijk record op de 1.500m van 3.43.8 
liep hij in 1949. Dat is een tijd waarvan menig 
Nederlands atleet heden ten dage alleen maar 
van kan dromen…

Amsterdam, 26 mei 1963. Jaap Noordenbos wint een sterk bezette 

200m in 21,2.

Utrecht, 7 juni 1964. Het 4 x 400m team wordt voor de vijfde  

achtereenvolgende maal kampioen van Nederland. Dit keer voor het eerst 

zonder Piet Kortleve. V.l.n.r.: trainer Joop Tournier, Joop Opmeer, Rob 

Brand, Joop Houthuis en Jaap Noordenbos.

s

t
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minerva, een gewone club
In het jubileumclubblad, dat bij het 20-jarig 
bestaan werd uitgegeven schreef de toenma-
lige voorzitter G. van Kleeff hierover o.a. het 
volgende: 

“Toen Minerva, nu 20 jaar geleden, werd opge-
richt, kreeg zij gelijkertijd een stempel mee van de 
oprichters. Een stempel dat nu na 20 jaar nog op 
de vereniging ligt, maar dat zij, de oprichters, toen 
zeker niet voorzien zullen hebben. De vereniging 
werd namelijk opgericht door in hoofdzaak gewe-
zen Sportbonders, eenvoudige jongens en meisjes 
uit eenvoudige kringen. Dit eenvoudig is in later 
jaren tot op heden altijd het kenmerk gebeleven 
van onze nu 20-jarige vereniging. Veel studenten 
of andere hoger onderwijs genietenden heeft onze 
vereniging niet gekend, maar niettemin hebben 
zeer velen een hoge sport op de maatschappelijke 
ladder bereikt. Enkelen echter voelden zich na 
verloop van tijd genoodzaakt als lid van onze ver-
eniging te bedanken, omdat het milieu hen niet 
lag. Wij waren trots op dit eenvoudige milieu, wij 
immers hoefden niet te vrezen voor onderlinge 
kruiperijen of paleisrevoluties. (.....) Toen er naar 

aanleiding van deze wedstrijd (Nederland - België 
in 1946) werd geïnformeerd naar Minerva, was 
het commentaar “een doodgewone athletiek-
vereniging”. Maar het bestuur dan wel? “O, dat 
bestaat uit een onderwijzer, een groenteboer, een 
bootwerker en een drogist.” Men kon dit moeilijk, 
maar men moest het wel geloven. (.....) Hopelijk 
zullen in de loop der jaren onze prestaties nog 
verbeteren, hopelijk worden wij nog eens de aller-
sterkste van Nederland, maar dan hoop ik tevens 
dat men zal zeggen: “Ze zijn de sterkste en toch is 
het maar een doodgewone club.””

de minervaan
“Een” Minervaan was een lid van Minerva, één 
van de vier verenigingen waaruit bij de fusie 
AVR werd gevormd. “De” Minervaan was heel 
wat anders, het was de naam van het clubblad 
van Minerva. Hoe dat er in vroeger dagen bij 
“De Minervaan” aan toeging, weet Jan Schik-
hof wel te vertellen toen het 70-jarig jubileum 
gevierd werd:

Het was in het begin van de jaren vijftig dat mij 
gevraagd werd mee te werken in de redactie van 

s Nenijto 1953, Bob van Yperen in actie op hoog.
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De Minervaan. Het blad verscheen toen nog elke 
week; dat was wel een unicum in de atletiek, 
want de meeste andere clubbladen verschenen 
maandelijks. In de tijd waarover ik nu schrijf, 
werd De Minervaan op maandagavond gemaakt. 
Dat gebeurde op het adres Meerdervoortstraat 10 
in Rotterdam-Zuid, een kleine arbeiderswoning 
waar de familie De Wit woonde. Een echte Miner-
va-familie, drie zonen waren actief lid, vader was 
jurylid en moeder vond altijd nog ruimte om grote 
hoeveelheden materialen onder te brengen in deze 
naar de huidige maatstaven piepkleine woning. 
Zo snel als de tram wilde rijden, want er waren 
nauwelijks auto’s en zelfs fietsen waren nog zeld-
zaam, spoedde ik me op maandagavond naar de 
Meerdervoortstraat. Henk de Wit was inmiddels 
in een hoekje op zolder al begonnen met typen. 

Het blad bestond uit één gestencild folioblad, 
dwars gevouwen, zodat er vier pagina’s ontston-
den. Regelmatig moest er een half of een heel 
blad worden ingevoegd, zodat er dan acht pagi-
na’s waren en dat was een hele klus. Elke pagina 
moest afzonderlijk worden getypt en moest later 
met stencillak aan elkaar worden geplakt, want 
we hadden slechts een kleine kofferschrijfmachine. 
Wie achter de schrijfmachine zat, verzon de 
wedstrijdverslagen van het voorbije weekend ter 
plekke; je gebruikte schaamteloos de clichés die je 
‘s morgens in het ochtenblad gelezen had, maar 
dan toegepast op je eigen clubgenoten. Het moest 
ook wel een beetje opbouwend karakter hebben, 
want je kon niet zo maar een kat uitdelen, ook al 
was die nog zo verdiend. Wie op dat moment niet 
zat te typen, zocht de uitslagen bij elkaar, want 
die moesten er allemaal in, niet netjes in rijtjes, 

Anekdotes
• Joop Tournier sprak in 1947 deze wijze 

woorden: “Daarom jongens en meisjes, eerst 
studie. Doe dit op de zaterdagmiddag en 
-avond en kom zondag op de baan, maar 
dan (en dit geldt in het bijzonder voor de 
meisjes) wanneer je ook eerst thuis nog even 
de handen uit de mouwen hebt gestoken. 
Hierdoor veraangenaam je de zondag voor je 
huisgenoten en jezelf, de sport wordt er mee 
gediend en je wordt op deze wijze bruikbare 
mensen in de maatschappij.”

• Dirk de Bruijn werd in 1960 tweede tijdens 
een cross in Normandië, achter een zil-
veren medaillewinnaar van Rome 1960. 
Eenmaal over de eindstreep werd hij gefe-
liciteerd door Nic Lemmens en kwam toen 
tot de ontdekking dat hij zijn kunstgebit 
kwijt was. Langzaam terugdribbelend kwam 
hij ten slotte bij een steeple-hek en achter 
dat hek lag hem grijnzend in de blubber 
een boven- en ondergebit aan te gapen....

• Nog een anekdote uit Dirks lange carrière. 
In Stabroeke vocht hij een verbeten gevecht 
uit met Gaston Roelants om de 2e en de 3e 
plaats, uiteraard tijdens een veldloop. Dirk 
wist dat Gaston sneller was in de eindsprint 
en dat bleek ook wel, want ongeveer 400m 
voor de streep lag de Belg een eindje voor 
op Dirk. Maar daar kwam toch de intel-
ligentie van de Nederlander om de hoek 
kijken, want tussen de beide kemphanen 
en de finish lag nog een sloot. En ja, Dirk 
sprong daar overheen. Gaston echter ........ 
werd dus derde.

• In 1964 deed Dirk de Bruijn mee aan een 
cross in Barcelona samen met Fons Veld-
huizen. Op een gegeven moment liepen zij 
achter niemand minder dan Abebe Bikila, 
Olympisch kampioen op de marathon. 
Dirk tegen Fons: “Zo’n kans krijgen we nooit 
meer. Koste wat kost, die moeten we pakken!” 
Hetgeen gebeurde!



8 • historie minerva 101

daar was geen plaats voor, maar alles achter 
elkaar. Je hoefde het niet te wagen er één over te 
slaan, want die belde dan prompt de andere dag 
de voorzitter G. van Kleef of de penningmeester 
P. Lock op, of allebei. Anderen hadden namelijk 
geen telefoon, zo eenvoudig lag dat in die dagen. 

Als er een pagina klaar was, werden er netjes 
koppen getekend met sjabloonletters. Soms 
maakte Henk zelfs een tekeningetje. Als alle 
mededelingen verwerkt waren, zoals de vertrek-
tijden van bus en trein naar de wedstrijden in 
het weekend, ging het stencil op de machine en 
werd de oplage van zo’n 250 stuks met de hand 
gedraaid. Gezinnen met meer leden kregen er 
maar één. De Minervaan was net dik genoeg om 
helemaal gelezen te worden en net dun genoeg 
om als redacteur te worden bestookt met vragen 
waarom er niets hierover of daarover geschreven 
was, want iedereen wilde zich er in zien staan.

Inmiddels was de toenmalige secretaris Henk Spijk-
hoven gearriveerd met een stapel handgeschreven 
adresbandjes, elke week weer! In de huiskamer 
hield men zich onledig met klaverjassen, want de 
televisie had het leven nog niet verrijkt. Tot het 
moment dat de eerste stapel drukwerk naar bene-
den werd gebracht en in razend tempo begonnen 
werd met vouwen en plakken van de adresbandjes. 
Als sluitstuk kwamen dan de grote blauwe vellen 
met postzegels van twee cent te voorschijn. Na een 
laatste kopje koffie dumpte Henk Spijkhoven de 
hele stapel nog net voor de laatste lichting van elf 
uur in de brievenbus en de andere ochtend had elk 
lid De Minervaan in de bus.

Als iets week in week uit probleemloos op rolle-
tjes loopt, denk je wel eens dat het wel eeuwig 
zo zal blijven duren. Maar je was nog jong en je 
kwam er wel achter dat niets eeuwig duurt. Toch 
is De Minervaan nog lang als weekblaadje blijven 
bestaan, andere redacteuren hebben de fakkel 

moedig verder gedragen. Toen ik getrouwd was, 
heb ik zelf nog enige tijd het redactie-adres gehad 
op de Schiedamseweg. Als daar inmiddels niet 
geschilderd is, moet de stencilinkt nog op de muren 
en het plafond van de zolderkamer zitten, want de 
techniek was niet mijn sterkste kant. 

Maar de tijden veranderden, de posttarieven, de 
eisen die aan het clubnieuws werden gesteld en ten 
slotte schaarde De Minervaan zich braaf in de rij 
van de elke maand verschijnende clubbladen, die 
net te dik zijn om helemaal te lezen en dik genoeg 
om te weten dat er altijd nog plaats voor je is, zoals 
ook voor mijn nostalgische overpeinzing van een 
oud clubblad. Toch heb ik er veel van geleerd en 
wat overgebleven is, is een warme symphatie voor 
de redactie van een clubblad. Alleen zij die de slin-
ger van de oude Rex Rotary in hun handen hebben 
gehad, kunnen dat begrijpen.”

In 1958 werd de verschijningsfrequentie veran-
derd van wekelijks naar tweewekelijks vanwege 
de kosten voor porti en papier. Om de kosten 
te drukken, werd door het bestuur besloten om 
leden de mogelijkheid te bieden om te adver-
teren.
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Anekdotes
• In 1944 werd er vanwege het 10-jarig 

bestaan een onderlinge veteranenwedstrijd 
gehouden. In die tijd was een veteraan die 
in de beginjaren van de club (1934 t/m 
1936) lid waren geworden en minimaal 28 
jaar oud was.

• Eveneens in 1944 verzocht de toen nog 
niet koninklijke NAU Minerva om een 
wereld recordpoging 4 x 100m en 4 x 200m 
dames te organiseren. Het was onderdeel 
van een nationale wedstrijd: de meisjes 
jeugdkampioenschappen van Nederland, 
een herenzesverenigingskamp, een dames- 
trialmeet, plus een herenwedstrijd vrije 
nummers, waarop een inschrijving was bin-
nengekomen, waarvan U de haren te berge 
zouden rijzen als ik U het aantal inschrij-
vingen noemde (meer dan 700). Dit ging 
twee dagen voor de bewuste datum niet 
door vanwege de zogenaamde ‘uitzonde-
ringstoestand’ die door de Duitse bezetter 
was ingesteld. Dit hield bijv. in dat men ’s 
avonds na 20 uur niet meer buiten mocht 
komen en dat samenscholingen van 4 of 
meer personen verboden waren. Door de 
Duitsers zou er dan direct worden gescho-
ten. Dat gebeurde dan ook: “Er zijn mij 
tal van gevallen officieel ter kennis gebracht 

waar niets kwaads vermoedende mensen zijn 
neergeschoten omdat zij toevallig met vijven 
stonden of een groepje van 5 passeerden.” 
Het bureau van Lichamelijke Opvoeding 
sloot officieel alle sportvelden, maar zal 
zich niet verzetten tegen het clandestien 
trainen. Wie wel gaat trainen, doet dit op 
eigen risico. In sept. 1944 werd er wel een 
bestuurslid van CVV doodgeschoten.

• In 1944 besloot het bestuur om maar niet 
deel te nemen aan de P.J.-beker te Amster-
dam. Dit omdat men in de knel kwam met 
de datum voor de clubkampioenschappen 
en omdat ze al zo vaak in Amsterdam 
waren geweest. Daarnaast omdat: “de ont-
vangst op het Olympiaplein nu niet direct zo 
prettig is geweest alsmede het verblijf aldaar. 
Daarom dit besluit.”

• In 1948 is Dini Hilbrandie de eerste 
Minerva die de oranjekleuren mag verde-
digen en wel op hoog in de landewedstrijd 
tegen Italië in het Feijenoordstadion. Zij 
sprong 1.46m en werd er derde mee achter 
o.a. Fanny Blankers-Koen die maar 5 cm 
hoger sprong.

• In 1959 werden er pakken lucifers verkocht 
om de viering van het 25-jarig bestaan te 
financieren.

Kralingse bos, 1964. Uurloop. V.l.n.r.: Joop Kloos (44, DOS), Gijs de Bode (39, Metro), Dirk 

de Bruijn (42), Piet Schoonen (46) en Piet van Veen (DOS). Nenijto. Huug Fischbuch.

s

s
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minerva yell
Heyda, hedya, heyda, hé
Minerva loopt ook weer mee
Sterke spieren, grote stappen
alle tegenstanders lappen
Ziet hem snellen langs de baan
Steeds naar voren, tot vooraan
Zal hij nu weer winnen dra
Hey, heyda, heyda, ja!

Dirk de Bruijn (links) en Piet de Haas (Metro) in actie op een cross, 

ca. 1964.

s

s Nenijto, mei 1936. Een ploegje Minervadames.

Clubblad Minerva.

s
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Links Nenijto, 1943. Een ploegje  

Minervadames. 

Rechts Nenijto, 1943. Een ploegje  

Minervadames.

s

t

t

Nenijto, 1943. Waarschijnlijk de gehele vereniging Minerva poseert voor de fotograaf.

Nenijto, jaren 50 van de vorige eeuw. Geheel links is Riet de Bruijn, toen nog Koorevaar.
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Nenijto, halver wege de jaren zestig. De houten kleedlokalen zijn goed te zien, die eind jaren 

tachtig door brand verloren zijn gegaan. Het meisje in het midden is een Minervane, maar wie?

Nenijto, 1964. Ton Oomen loopt een 800m.

Links Leni Boele (links). 

Rechts Ergens in de jaren zestig tijdens een Mastbosestafette in Breda. Staand v.l.n.r.: Joop 

Houthuis, Joop Roggeveen, Joop Tournier Sr., Tinus de Waard, Ton Oomes en Flip Wijker.  

Zittend v.l.n.r.: Piet v.d. Wielen en Dirk de Bruijn met zoon Ronald.
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Nenijto 1966. Gijs de Bode (voorop, Metro), 

Dirk de Bruijn (midden) en een DOS-er (achter, 

naam onbekend).

Nenijto, 1937. Een Minervateam wint haar eigen estafette. Het zijn v.l.n.r.: Riet de Wilde, 

Coba Dekker, Cora Meinster, Tonny Wijnmalen, Thea Struik, Co Klein, en Netty Tuinderman.

Nenijto, ca. 1961. V.l.n.r.: Wim de Graaff leidt (SCR), een DOS-er (wie?), Dirk de Bruijn (Minerva) en achter Dirk loopt Leo de Groot (ook Minerva).

Nenijto, juli 1956. Eerste van links is Ed Boere (Minerva), 2e van links is Peter Nederhand (ALO), 3e van links is Herman Timme (Minerva) en 4e van 

links is Kees Schuiling (DOS).
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Nenijto, 1952. Thea Veenendaal. Nenijto, juli 1957. Bob van Yperen tijdens de Rotterdamse kampioen-

schappen.

s s

Een Minervaploeg. Onbekend is waar en wanneer deze foto is genomen. Alleen Joop Tournier Sr. is te herkennen (achterste rij, 3e van rechts).
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t Twee Minerva-dames hebben pret. Het zijn Mia Kreemers (links) en 

Carla Claus.

Nenijto, ca. 1964. Jaap Noordenbos (2e van links) wint de 100 m. 

voor Joop Houthuis (3e van links) en Edward de Noorlander (2e van 

rechts, DOS).

Nenijto, 1955. Een groep atleten. Eerste van rechts is Huug Fisch-

buch en derde van rechts is Bob van Yperen.

Nenijto, 1959. Tijdens de DOS-estafette wisselt ? op Bob van Yperen.
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Amsterdam, 7 juli 1956. Derde van rechts is Joop Snoep in zijn 5e 

marathon.

DOS-estafette op de Nenijto, 1956. Appie Berkhout wisselt met Joop 

Snoep.

Antwerpen, 25 mei 1947. Minerva bij de ploegen presentatie.
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De Rotterdamse kampioenen van 1936. Bovenste rij v.l.n.r.: C. van Brouwershaven (DOS, 5.000m), W. Mess (PP, kogel en discus), J. Bakker (?, 

speer), H.H. v.d. Toolen (?, hoog, ver en h.s.s.), P. Wemmers (PP, 100m en 200m), J. Bamberg (DOS, kogelslingeren) en A.M. Wolf (PP, 400m).  

Voorste rij v.l.n.r.: J. Vogel (Hollandia, 100m, 200m en ver), H. Kalkman (?, 1.500m), R.J. Hulsker (Hollandia, 80m juniores), G. Aarnoudse (Hollandia, 

kogel en discus), P. Engelman (PP, 1.500m snelwandelen), N. v.d. Spek (Hollandia, hoog) en H. Ascherman (?, 800m).

Start van Joop Tournier (4e van links) op de 100m, begin jaren dertig van de vorige eeuw. Hij was toen nog lid van DOS. Er waren toen nog geen 

startblokken, maar atleten moesten zelf kuiltjes graven!




