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inleiding
De naam Nenijto is afkomstig van Neder-
landse Nijverheidstentoonstelling. Dit was 
een soort wereldtentoonstelling, maar dan op 
kleinere schaal. Eind 1926 ontstond bij een 
aantal Rotterdamse ondernemers het idee om 
een nationale tentoonstelling te organiseren 
waarmee een beeld kon worden gegeven van 

de jongste verworvenheden van nijverheid en 
techniek. Dit idee leidde tot het ontstaan van 
de ‘Nederlandsche Nijverheidstentoon stelling 
1928’, afgekort tot Nenijto. Het was een 
tentoon stelling met een gedegen voorbereiding 
en een zeer succesvolle afloop. Vooraf was 
gerekend op zo’n 300.000 bezoekers, maar dat 
het er ruim anderhalf miljoen zouden worden, 
nee dat had de organisatie niet verwacht. De 
750.000ste bezoeker kreeg een kruiwagen vol 
nougat en de miljoenste bezoeker kreeg een 
gouden armbandhorloge en een luxe kist met 
likeuren.

Het belangrijkste doel van deze tentoon stelling 
was om de fabrikant de gelegenheid te geven 
zijn producten aan de consument te tonen. 
Naast dit commerciële doel, speelde een 
andere belangrijke reden een rol. Datzelfde jaar 
werden in Amsterdam de Olympische Spelen 
gehouden. Voor enkele Rotterdamse onderne-
mers stond het vast dat er geprofiteerd moest 
worden van deze internationale belangstelling 

1928 Glijbaan.t
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die Nederland hierdoor zou krijgen (dat bleek 
achteraf voor Rotterdam tegen te vallen). Op 
zondag 20 augustus 1928 werden de Rotter-
damse Olympische kampioenen op de Nenijto 
gehuldigd met vuurwerk. Het waren de zwem-
kampioenen Marie ‘Zus’ Braun, Marie Bar 
en de legendarische bokskampioen Bep van 
Klaveren.

Deze tentoonstelling werd in 4 grote expositie-
hallen gehouden. Een grote hoofdallee leidde 
de bezoekers langs de verschillende hallen, 
paviljoens en kiosken. De tentoonstelling werd 
op 26 mei 1928 plechtig geopend door wijlen 
prins Hendrik (hij was tevens beschermheer 
van de Nenijto). In zijn kielzog een aantal 
deftige heren in donkere kostuums, zwarte 
schoenen en witte slobkousen. Halverwege het 
vrij lange looppad naar de hallen zat een zigeu-
nerin/waarzegster. Desgevraagd wilde zij wel 
de hand lezen van Z.K.H., tarief een kwartje! 
Aangezien de koninklijke gast geen geld (bij 

zich) had, ging die ‘handel’ niet door. Begeleid 
door een eerbiedig lachje van de notabelen, 
wandelde het gezelschap linea recta naar de 
consumptietent. Die middag zijn de hoge 
heren niet meer gezien. 

Op 30 september 1928 (wegens de grote 
belangstelling was de openingsperiode met 2 
weken verlengd) viel het doek voor de Nenijto. 
Het terrein werd hermetisch afgesloten en 
veel gebouwen en goederen werden op een 
openbare verkoop verkocht. De hallen waren 
gebouwd voor kortstondig gebruik, maar het 
bleek dat er goed gebouwd was en ze werden 
ook in latere jaren voor exposities gebruikt. In 
één van de hallen werd zelfs een wielerbaan 
gebouwd. Na de sloop van de drie grootste 
hallen, werd de vierde hal verplaatst naar 
Dijkzigt en werd gebruikt voor drie grote 
na-oorlogse evenementen: Ahoy (1950), E55 
(1955) en de Floriade (1960). Daarna werd hij 
verplaatst naar het huidige Ahoy-complex. 

Op de vrijgekomen plekken werd het sport-
complex (sintelbaan, tennisbanen en 
gras velden waar later gekorfbald werd) als 
werkverschaffingsproject door werklozen aan-
gelegd. Die Nenijto-accommodatie was nogal 
primitief met houten kleedhokjes en wat koud-
waterkranen. Eén van de kleinere hallen bleef 
staan en daarin lag in de Tweede Wereldoorlog 
Duits “paardenvolk”.

s

s

1936 In één van de hallen was een wielerbaan gevestigd.

Boven 1928 Officiële affiche voor de Nederlandsche Nijverheidstentoonstelling. 

Onder 1928 Hoofdallee gezien vanaf de huidige Blijdorpzijde.
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ontstaan
Hoe is de Nenijto er eigenlijk gekomen? De 
vereniging Pro Patria had de beschikking over 
een koolasbaantje om een voetbalveld aan 
de Schie waar voorheen het VOC-voetbalveld 
gelegen had. De atleten van DOS trainden 
tot 1934 op de 800m lange paardenbaan van 
Woudestein. In 1934 verhuisden beide vereni-
gingen naar de sintelbaan aan de Kromme 
Zandweg (geopend op 17 juni 1932), waar nu 
het Ahoy-complex staat. De baan, ofschoon 
niet slecht, werd door de grote afstand vanuit 
de stad, bijna de doodsteek van Pro Patria. 

Rinus Verhuls, Bram v.d. Stee en Joop Tournier 
begonnen regelmatig ingezonden stukjes in 
het Rotterdams Nieuwsblad te schrijven om 
de gemeente Rotterdam wakker te maken 
voor een nieuwe sintelbaan in het centrum. Of 
deze stukjes ertoe hebben bijgedragen, is niet 
bekend, maar er werd gestart met de aanleg. 

Hieronder één van deze stukjes uit het RN van 
7 februari 1934.

Een athletiekbaan in onze stad. Mijnheer de 
redacteur! Vergun mij, alhoewel over dit onder-
werp reeds veel gezegd is, nog eenige plaatsruimte 
in uw veel gelezen blad.
Met ‘400 en 800 meter’ ben ik het volkomen 
eens: de athletiekbaan aan de Kr. Zandweg ligt 
juist in dat deel van Rotterdam, waar de belang-
stelling van de bevolking het geringst is voor onze 
mooie sport.
Zonder de bijsporten voetbal en korfbal zou 
de terrein- en baanexploitatie een fiasco (uit 
finan cieel oogpunt) geworden zijn. Wanneer de 
R.B.I.O. contact zoekt met de Gemeente en de 
Commissie die de velden op de Nenijto door de 
werkloozen laat aanleggen, dan bestaat m.i. de 
mogelijkheid, dat met weinig kosten om de voet-
balterreinen een mooi sintelbaantje aan te leggen, 
dat door de Rechter Maasoever athletiek- en turn-

s Het Nenijtoterrein in 1928, gezien vanuit het Noordwesten. Blijdorp bestaat nog geheel en al uit polder. Links is de Schie te zien. (Foto: KLM)
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vereenigingen druk gehuurd zal worden en dan 
ook het tegendeel van een strop zal blijken, wat 
de exploitatie aangaat, mede door het feit, dat dit 
stadsdeel gemakkelijk van alle richtingen uit te 
bereiken is. Met dank voor de plaatsing.

“Ritola”

De baan werd aangelegd door jonge werklozen 
die tussen de 16 en 25 jaar moesten zijn. Ze 
werkten 3,5 uur per dag en konden kiezen uit 
een ochtend of een middag. Ze kregen een 
onkosten vergoeding van ƒ 1,75 per week. Werk-
kleding werd gratis ter beschikking gesteld, 
maar bleef wel eigendom van het Comité. 
De baan kwam gereed, maar zij lag er alleen 
maar. Ze werd niet geopend en overgedragen 
aan de verenigingen. Dit tot ergernis van de 
vele atleten en atletes. De ouders van Joop 
Tournier Sr. hadden een café in Crooswijk, waar 

hij het gemeenteraadslid Van Burik van de CPN 
had leren kennen. Deze stond in Rotterdam 
bekend om zijn welbespraaktheid en was erg 
ad rem, dat door burgemeester Oud en andere 
gemeenteraadsleden zeer gevreesd werd. Joop 
benaderde hem en vertelde hem dat daar een 
sintelbaan lag, klaar voor gebruik, en waar 
inmiddels het onkruid weer weelderig door de 
sintels heen kwam. Na dat gesprek beloofde 
hij het op de eerstvolgende raadsvergadering 
ter sprake te brengen. En, niet te geloven, 
toen het in de raad was geweest, werd er een 
week bijna dag en nacht gewerkt om de baan 
in goede staat te brengen. Pro Patria, oudste 
atletiekvereniging van Nederland, werd ook 
gebruiker van de Nenijto. Zij vierde dat met 
een grote openings wedstrijd op 8 september 
1935 met diner voor de jonge werklozen (140) 
die de Nenijto hadden aangelegd. Later dat jaar 
vierde PP het 40-jarig bestaan met een groots 

s De Nenijto in 1928. (Foto: Gemeente Archief Rotterdam)
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opgezette wedstrijd met prachtige medailles. 
Daarnaast was er nog een feestavond in de 
naastgelegen Nenijtohal die evenwijdig lag 
aan het sportveld met 3 muziekgezelschappen. 
Zowel de wedstrijden als de publieke belang-
stelling draaiden uit op een fiasco. Dit kostte 
de vereniging zoveel geld dat het bijna het 
einde van de club betekende. 

opening
In het Rotterdamsch Dagblad van maandag  
3 juni 1935 staat het volgende te lezen over de 
opening van de Nenijto (overgenomen in origi-
nele spelling en zinsbouw).

Nenijto sportvelden
Prachtig werkstuk van jonge werkloozen.
Veel belangstelling bij opening.

De Nenijto-hallen en –terreinen hebben na de 
tentoonstelling reeds allerlei bestemmingen van 
gehad van tijdelijken aard, maar thans lijkt het er 
op, dat die prachtige strook grond, de mat voor de 
deur van het stadsdeel Blijdorp, in vasten dienst 
van de sport is gekomen, in deze van de lichame-
lijk opvoeding: want wat de Rotterd. Bond van 
Lichamelijke Opvoeding onder zijn hoede krijgt, 
al is het ook uit de derde hand, zal hij wel niet 
spoedig loslaten.
De braakliggende terreinen, 5500 M2 in totaal, 
zijn door jonge werkloozen in gereedheid gebracht 
in het tijdvak Januari- December 1934, voor wie in 
cijfers belang stelt: 960 jongens maakten er ruim 
16000 werkuren. Een Centraal Comité regelde de 
werkzaamheden, de kosten bedroegen ƒ 17.800, 
waarvan ƒ 11.800 voor rekening der Overheid 
kwamen en ƒ 6000 werd betaald door de Stich-
ting ter bevordering van de volkskracht. Het 
terrein omvat thans velden voor voetbal, hockey, 
slagbal, tamboerijnbal en korfbal, een kinderspeel-
plaats en athletiekbanen voor loopen, speer- en 
discuswerpen, kogelstooten en springen.

Na de officieele opening zijn de verschillende 
spelen en sporten op zeer doelmatig ingerichte 
ruimten onder het oog der vele belangstellende 
autoriteiten, naarstig beoefend door een aantal 
demonstranten van beiderlei kunnen, die in 
fleurige kledij relief verleenen aan deze nieuwe 
annexatie van sportgrond. Over het veroverde 
gebied woeien de vlaggen en ook uit de toespra-
ken woei slechts een frissche wind.
Onder genoodigden waren met den Burgemeester 
meegekomen de wethouders de heeren F.L.D. 
Nivard en A.H.S.. Stemerding, de Raadsleden 
L. de Groot, C. Rotmans Jr., en H.W.C. Stolle, 
voorts bestuursleden van de R.B.v.L.O., de heer 
L. Koning, gem.-inspecteur voor de L.O., beken-
den uit de voetbal- en gymnastiekwereld, o.a. dr. 
D.J. van Prooije, de voorzitter van de K.N.V.B., 
S.J. van Tongeren van het K.N.G.V., L. Bodaan, 
gem.-adviseur voor de rijpere jeugd, namens den 
verhinderden Minister van Sociale Zaken de heer 
Meijer de Vries, uit Den Haag, mr. F.M.G. van 
Walsum, directeur van Maatschappelijk Hulpbe-
toon, J.E. van Riet, directeur van de Arbeidsbeurs 
en ir. J.G. Christiaanse, chef van de afd. bestratin-
gen van Gemeentewerken.
Mr. dr. K.F.O. James, de voorzitter van het Cen-
traal Comité voor jongen Werkloozen heette de 
aanwezigen welkom en zeide, na een korte inlei-
ding, dat het werk is uitgevoerd onder toezicht 
en in samenwerking met de afd. Bestratingen 
van Gemeentewerken, om vervolgens de reeds 

s

Nenijto, 2 juni 1935. De door werklozen in orde gebrachte sportvel-

den werden officieel opengesteld door burgemeester Droogleever Fortuyn.
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genoemde cijfers met betrekking tot den aanleg 
te memoreeren. Spr. prees den geest, die bij dit 
eerste werkobject van het Centrale Comité onder 
de jonge lui had geheerscht.
Na deze velden is thans de bouw van een open-
lucht-theater op Dijkzigt aan de beurt en het 
Comité heeft nog tal van andere plannen. 
De Burgemeester, de heer mr. P. Droogleever 
Fortuyn, aanvaardde de terreinen daarna voor 
de gemeente. Hij bracht hartelijk dank namens 
het gemeentebestuur aan het Comité voor Jonge 
Werkloozen. Het resultaat, dat hier verkegen is 
door de jongens, geeft het gemeentebestuur reden 

tot groote erkentelijkheid. Er is door hen mooi 
werk gedaan, dat zij met veel genoegen deden. 
Het gemeentebestuur stelt uw werk zeer op prijs, 
aldus spr.
Spr. droeg vervolgens de velden weer over aan de 
Bond voor Lichamelijke Opvoeding en vroeg den 
voorzitter daarvan, de velden te willen aanvaar-
den.
Notaris R.L. Verhey, richtte als voorzitter van den 
R.B.v.L.O. woorden van erkentelijkheid tot het 
Comité voor Jonge Werkloozen. De gemeente, 
zeide hij, had ƒ 30 per vierkanten meter van den 
grond kunnen maken als bouwterrein. Wij bieden, 
aldus spr. ƒ 30 per vierkanten meter gezondheid 
en levenskracht voor de geheele bevolking. De 
gemeente doet daarmee geen onvoordeelige zaak. 
Spr. juichte het voorts toe, dat de Bond een veld 
heeft gekregen in het midden van de stad.
Tenslotte sprak de heer Meyer de Vries namens 
den Minister van Sociale Zaken woorden van 
groote waardeering voor hetgeen is verricht. Hij 

1938 Luchtfoto.

1928 Luchtfoto.

s

s
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riep de medewerking in van de gemeenschap om 
wat hier door samenwerking van het gemeente-
bestuur en het Ministerie van Sociale Zaken is 
tot stand gekomen, te onderhouden. Alleen door 
samenwerking kunnen wij weerstand bieden aan 
de moeilijkheden.
De burgemeester, wien men van alle kanten 
scharen toestak, knipte met één der instrumen-
ten het traditionele lint door en een golf van 
sportbeoefe naars verspreidde zich juichend 
over de nieuwe velden.

onderhoud
Een zekere V.d. Most werd aangesteld als 
eerste portier, wiens studie heel anders lag. 
Hij maaide het gras met een zeis, een instru-
ment dat hij alleen uit de schoolboekjes kende. 
Maar hij kreeg het voor elkaar. De eerste kan-
tinejuffrouw was mevr. Van Veen, die ook op 
het terrein aan de Schie de scepter in kantine 
zwaaide, alwaar haar man portier was. Na het 
vertrek van V.d. Most, nam Henk v.d. Sijde de 
teugels over en hij heeft het tientallen jaren vol-
gehouden. Het onderhoud van het veld en de 
sintelbaan was zijn opstaan en naar bed gaan 
en de atleten waren zijn vrienden. Ziek zijn 
was er niet bij en op vakantie ging hij zelden. 
Bij zijn zilveren jubileum, op 1 mei 1964, kreeg 
hij als eerste niet KNAU-lid het Uniekruis van 
verdienste uitgereikt voor zijn jarenlange inzet. 
Bij zijn afscheid op 13 december 1971, kreeg hij 
nog een KNAU-onderscheiding. 

henk v.d. sijde
Het begon allemaal in 1937, weliswaar aan 
het Lange Pad, waar de sintelbaan onder het 
hoge gras verscholen lag. Met behulp van een 
‘leger’gemobiliseerde militairen lukte het Henk 
om de sintelbaan tevoorschijn te toveren. Toen 
hij in juni 1943 naar de Nenijto werd over-
geplaatst, trof hij daar een baan met houten 
randen, zonder een enkele markering. Armoe 

was troef, maar het was op de baan oergezellig, 
eenvoudig omdat het enige dat de mensen 
hadden, de Nenijto was. Na de bevrijding 
stond het onkruid kniehoog. Men bepaalde 
toen dat vóór elke training tien minuten moest 
worden gewied…

Na de oorlog is het allemaal veranderd, al werd 
eerst nog wel de bestaande tribune gestolen 
voordat men met de opbouw kon beginnen. 
Er kwamen nieuwe betonnen randen, nieuwe 
kleedlokalen en nog wat later kwam er verlich-
ting. Dankzij het vakmanschap van Henk kreeg 
de Nenijto een grote faam bij de Nederlandse 
atleten en atletes. De baan was snel en altijd 
uitstekend verzorgd. Tijdens de NK tienkamp 
in 1957 was Henk op zondagmorgen al om 
zeven uur aan het werk om de gevolgen van 

t 1954 Een groepje atleten voor de houten kleedkamers.
t

Henk v.d. Sijde sjouwt met de hordenkar. Hij wordt geassisteerd 

door Trudy Knippertz-Lucas (links) en Hilde Veth. Selma Heijstek maakt 

de foto.
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een nachtelijke wolkbreuk weg te werken. 
De goede tijden van de hordenlopers enkele 
uren later, bewezen niet alleen dat hij daarin 
geslaagd was, doch ook dat de Nenijto een 
sintelbaan was van meer dan gewone kwaliteit. 

Maar helaas heeft men in Rotterdam de tech-
nische ontwikkeling, die na 1960 ook in de 
atletiek plaats vond, niet meer kunnen bijhou-
den. Vele andere objecten kregen voorrang, 
en de Nenijto sliep in. Kampioenschappen 
werden, i.v.m. de gebrekkige accommodatie, 
niet meer toegewezen. Men schaamde zich 
bovendien om buitenlandse atleten op de 
Nenijto uit te nodigen omdat kleedgelegenheid 
en andere voorzieningen beneden peil waren. 
Dat deed Henk pijn, bij wie vele terreinchefs 
een opleiding kregen. Hij de vakman, bij zijn 
afscheid opgescheept met een bouwvallige 
toestand. Zo luxueus als de NSF voorstelde, 
hoefde voor hem ook niet. “Goede kleedloka-
len, een afrastering, kunststofaanlopen en dan 
zal ik wel zorgen dat de sintelbaan net zo snel is 
als tartan. Denk maar aan de 10.1 van Charley 
Greene”, aldus Henk. Hilde Slaman klaagde 
eens bij hem over startblokken. Henk ant-
woorde nuchter: “Dan loop je toch niet, meid?” 
Maar kwam hij Hilde enkele weken later tegen, 

dan ging hij toch maar even vragen of zij nog 
boos was. Dat was Henk.
Na afloop van de Sinterklaasveldlopen van 
1971 heeft Henk een wisselprijs ter beschikking 
gesteld. Dit is de bekende Henk v.d. Sijde-bel, 
die nog steeds in de kantine van de Nenijto 
hangt. Martha Leijdeckers was de eerste geluk-
kige en Adri van den Berge de laatste.

Na de oplevering van de kunststofbaan kwam 
het onderhoud in handen van de gemeente. 
Als vaste beheerders werden Adrie Troost en 
Nico Kramer aangesteld. Zij hebben zich uit-
stekend van hun taak gekweten. Nimmer werd 
vergeefs een beroep op hen gedaan tijdens 
de vele wedstrijden. Nico heeft in 2000 een 
andere functie binnen de gemeente aanvaard 
en Adrie heeft tot aan zijn pensioen in 1999 de 
baan beheerd. Tot 2018 was er een beheerder 
van de gemeente aanwezig, maar die vertrok 
naar het Langepad. Momenteel (2019) is er een 
beheerder 3 dagen per week in dienst van Rotter-
dam Atletiek.

nog een stukje geschiedenis
Toen de Nenijtobaan er nog maar kort lag, 
was de omgeving nog polderland wat hier en 
daar wel met zand opgespoten werd voor o.a. 

s Charles Greene, toenmalig wereldrecordhouder op de 100m, liep in 1970 met 10.1 een 

wereldtijd op de Nenijto, helaas met teveel rugwind.

Affiche Lunapark. Affiche loterij.t t
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de aanleg van Diergaarde Blijdorp. Indertijd 
werd daar menig veldloopje gehouden en zelfs 
de Nederlandse veldloopkampioenschappen 
waaraan o.a. de veelvoudige Nederlandse kam-
pioen Jan Zeegers aan meedeed.

Op een gegeven moment werd aan de zijde 
van de 100 meter een houten tribune neergezet 
die jaren is meegegaan. Toen na de Tweede 
Wereldoorlog op de Nenijto interlandwedstrij-
den werden gehouden met deelname van o.a. 
Fanny Blankers-Koen en Wim Slijkhuis, werden 
er zelfs rond driekwart van de baan tribunes 
geplaatst die bij die wedstrijden met zo’n 5.000 
bezoekers bezet waren! Waar nu het tunneltje 

van de diergaarde naar de Beukelsdijk ligt, lag 
rond die tijd het tenniscomplex, dat later ver-
plaatst werd naar het Vroessenpark.

verenigingen
In 1948 trainden er op de Nenijto meer ver-
enigingen dan nu het geval is. Dat waren dan: 
DOS, Minerva, Pro Patria, Hollandia, Victoria, 
de R.K. vereniging ALO, de Joodse vereni-
ging Macabi, de politieclub Hermandad en 
Palthena. Toen het met al die verenigingen op 
de Nenijto te druk werd, verhuisden Pro Patria, 
ALO, Victoria en Hermandad naar het Lange 
Pad, waar de drie eerstgenoemde verenigingen 
fuseerden tot het huidige PAC. Metro is voort-
gekomen uit een aantal afgescheiden leden 
van Pro Patria en bleef ook op het Lange Pad 
gevestigd.
Minerva, DOS en SCR besloten in 1967 te fuse-
ren tot het huidige AVR. Een jaar later sloot ook 
de damesatletiekvereniging Hollandia zich bij 
AVR aan. Deze vereniging bleef nu als enige over 
omdat Macabi en Palthena waren opgeheven.

t

s 1948 De start van een 100m.

NK, 5 augustus 1956, finale 400m. Geheel links is Rob v.d. Knaap (49.9), de winst gaat naar Gerard van Eekelenburg (AV ’34) in 49.8 en geheel 

rechts is Fred Moerman (Pro Patria), ook 49.9.
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marathon
Tijdens nationale invitatiewedstrijden op  
5 juni 1955, werd er ook een marathon gelopen 
met start en finish op de Nenijto. Parcours:  
2 ronden op de baan, Bentincklaan, Walenbur-
gerweg, Bergweg, Noordsingel, Noordplein, 
Crooswijksesingel, Boezemsingel, Goudse 
Rijweg, Sophiakade, Kralingse Plaslaan, Plas-
zoom, secundaire Rijksweg naar Gouda, via 

Nieuwerkerk tot even voorbij het viaduct bij 
Moordrecht. Daar was het keerpunt en daarna 
over dezelfde weg weer terug. 

Winnaar werd de kleine man uit Halsteren, 
Janus van der Zande in 2.39.43. Hij had een 
voorsprong van om en nabij 2 kilometer! De 
Duitsers Wange en Viebahn, die Janus nog 
enigszins partij hadden kunnen geven, beslo-
ten om halverwege het polderlandschap vanuit 
een volgwagen te gaan bekijken. Ook enkele 
Rotterdammers namen deel. Eerste Rotter-
dammer was de Minervaan Jan Ruberg die 
als 7e de Nenijtobaan op kwam in 3.15.10. Oer 
DOS-er Pleun van Leenen, toen al 54 jaar, werd 
tweede Rotterdammer in 3.31.39 (totaal 11e). 
Als derde Rotterdammer kwam Joop Snoep 
over de finish in 3.31.58 (totaal 12e). Harry 
Bamberg (Minerva) moest helaas opgeven 
door het zware parcours (o.a. kinderkopjes 
en asfaltwegen met van die geniepige kleine 
kiezelsteentjes) en door het warme weer (30 
graden). Nog 2 DOS’ers bereikten de eind-
streep, maar met tijden waarmee ze zich diep 
schaamden: Henk Bahnerth (16e in 3.41.50) en 
Ad v.d. Bergh (20e in 3.56.43).

regels
Uiteraard golden er regels voor het gebruik van 
de sintelbaan. In het voormalige clubblad van 
DOS “Ons Clubblad” van maart 1937 staan 
enkele van die regels:

s s

t

Nenijto, jaren vijftig. Op deze foto is duidelijk de toren van Blijdorp 

te herkennen.

Beheerder Adrie Troost.

Beheerder Nico Kramer.
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REGLEMENT NENIJTOTERREIN. 

Het is ten strengste verboden:
1e. In de kleed- of waschgelegenheden te 

rooken.
2e. Toiletten en dergelijke te verontreinigen.
3e. Rijwielen tegen het kleedlokaal te plaatsen.
4e. Werpen op het middenveld (discus, kogel, 

speer en kogelslingeren) of te voetballen, 
uitgezonderd met toestemming van den 
R.B.v.L.O. (Rotterdamse Bond van Lichame-
lijke Opvoeding).

5e. Zich op het middenveld of sintelbaan te 
begeven zonder sporttenue. Op de korfbal- 
en hockeyvelden te vertoeven, zonder in 
sporttenue gekleed te zijn. Uitgezonderd: 
trainers, officials, jury, die uit hoofde van 
hun functie op de velden of sintelbaan aan-
wezig moeten zijn.

6e. Materiaal in de kleedlokalen te brengen.
7e. Voor het kleedlokaal hockey, korfbal, hand-

bal enz. te spelen.
8e. Naar de velden te fietsen.
9e. Rijwielen op te bergen op een andere dan 

de daarvoor bestemde plaats bij het kleed-
lokaal.

10e. Op de tribune-zitplaatsen te gaan staan of 
op de leuningen te gaan zitten enz.

De R’dam B.v. Lich. Opv.

De leden worden dringend verzocht zich aan deze 
bepalingen te houden.

K. MOUTHAAN – Secretaris

Verder viel er nog wel het een en ander zelf te 
doen door de leden, zo staat te lezen in een 
clubblad van DOS uit 1948. Secretaris Egbert 
Mekes Jr. schrijft dan het volgende.

“Hier enige wenken voor onze leden. Zoals u 
gezien hebt is de baan weer opgeknapt, hetgeen 
een massa geld heeft gekost. Laten we nu proberen 
om de zaak ok in orde te houden, wij kunnen 
daaraan medehelpen door het volgende. Altijd 
baankaart meebrengen. Loslopen zoveel mogelijk 
aan de buitenkant van de baan. Niet met sprint-
spikes rond de gehele baan draven, de kluiten 
vliegen dan uit de baan om je oren. Kogelslinge-
ren, vanaf één plaats, waarschijnlijk komt er aan 
de zijde van de hoogspringbakken een aparte ring 
hiervoor. Voor de speerwerpers zijn twee stukken 
geheel geëgaliseerd en met zoden belegd. Spaar 
deze stroken voorlopig nog, het mag toch niet 
gebeuren dat athleten nu al met spikes over dit 
gras lopen zoals Zondag j.l. geschiedde (het waren 
geen DOS’ers). Stoot geen kogel op de aanlopen 
voor pols- en verspringen, noch op de hoogspring-
cirkels. Oefen nooit in de wedstrijdbakken voor 

t tNenijto, 12 mei 1974. Hans Smeman (li.) wint de 110m horden 

tijdens de 1e competitiewedstrijd. Op de achtergrond zijn goed de oude 

kleedlokalen te zien.

1959, Bob van Yperen in actie op de Nenijto.
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de tribune, U profiteert dan bij een wedstrijd zelf 
van deze goede aanlopen en bakken. Zo zijn er 
nog 100 en één kleinigheden, b.v. niet met een bal 
in of voor het kleedlokaal spelen etc. Niet door 
de heg kruipen, niet de kranen nodeloos laten 
lopen, de vloeren zijn helaas toch al rot genoeg. 
Loop niet ontkleed door de gangen, een ander 
kan er aanstoot aan nemen. Maak een ander 
er op attent wanneer zij schade toebrengen aan 
veld of baan, gedraag U als een ware sportman. 
Voor stoeipartijen is er buiten de sintelbaan 
ruimte genoeg, dan hindert U niemand anders 
en loopt niet de kans een werptuig op Uw hoofd 
te krijgen. Werp nooit speer of discus naar elkaar 
toe. De achtervelden zijn verboden gebied, ook 
voor los lopen. Ik ben expres wat uitvoerig geweest 
omdat ik niet van plan ben er nog eens op terug 
te komen, of beter gezegd ik weet dat ik er nu niet 
meer op terug behoef te komen.”

een kunststofaccomodatie op de 
nenijto?
Aan het eind van de jaren zestig werden er al 
plannen gemaakt voor een kunststofaccomo-
datie. Begin 1968 maakten de dagbladen zelfs 
melding van een atletiekstadion, acht banen 
breed en voorzien van kunststof op baan en 
aanlopen. Verder zou nog aan de moderne 

internationale eisen worden voldaan. De secre-
taris van de Raad van Lichamelijke Opvoeding 
deelde desgevraagd mee dat het stadion niet 
op de Nenijto kon worden gerealiseerd omdat 
de Vlaggemanschool nog niet kon worden 
verwijderd. Nog geen maand later verscheen 
een artikel in het Vrije Volk met als kop “Atle-
tiekstadion aan het Lange Pad” en als ondertitel 
“Dynamische aanpak van Metro-atletiek”. Joop 
Waterreus schreef dit in zijn artikel in het club-
blad van januari 1970. Verder schreef hij nog: 

“Dat al deze verwikkelingen het klimaat, waarin 
straks door de autoriteiten moet worden beslist, 
vertroebelen laat zich gemakkelijk raden. Maar 
ondertussen gebeurt er ondanks de plannen maar 
niets. In Drachten, ja u leest het goed, komt 
een atletiekaccommodatie met kunststofbaan 
en aanlopen, kosten ongeveer ƒ 500.000,- en 
in Rotterdam...... Wij beseffen heel goed dat de 
gemeente Rotterdam met dynamische plannen 
als de Maasvlakte (f 900 miljoen), uitbreiding van 
de metro naar het oostelijk stadsdeel (tientallen 
miljoenen guldens) en met een tekort op het 
openbaar vervoer van ƒ 45 miljoen, haar handen 
vol heeft. Maar wij vragen ons toch af of er in een 
stad met dergelijke grootse plannen nu geen klein 
stukje grond te vinden is om eindelijk de atletiek 
eens wat bijzonders te geven.” 

verval
De Nenijto was inmiddels al afgekeurd voor 
(inter)nationale wedstrijden. Daar AVR ook 
op Zuid een sintelbaan had (Varkenoord) 
die er niet al te best aan toe was, was men 
dus genoodzaakt om elders wedstrijden te 
organiseren. Als protest tegen de slechte 
accommodatie, werden de clubkampioen-
schappen van 1970 op Papendal verwerkt, een 
stunt die zelfs de landelijke pers haalde. Veelal 
werd uitgeweken naar de baan van Spark in 
Spijkenisse. In 1973 organiseerde AVR de com-

Februari 1959: de Nenijto diende als ijsbaan.s
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petitiefinale op Papendal. Voorwaar een hele 
klus, ook voor de juryleden die allemaal uit het 
Rotterdamse kwamen. 

In 1963 werden de Nederlandse kampioen-
schappen op de Nenijto georganiseerd. In een 
verslag in de Atletiekwereld staat dat de baan, 
ondanks de belabberde weersomstandighe-
den, dankzij het vele werk van Henk v.d. Sijde 
er uitstekend bijlag. Over de toeschouwers-
accommodatie was de verslaggever echter 
een stuk minder te spreken: “De tribunes lijken 
opgetrokken van afbraakhout, de zitplaatsen voor 
het publiek, dat niet op de baan, maar er vanuit 
de diepte als het waren tegenaan kijkt, zijn aller-
belabberdst en de toegangsweg achter de tribune 
had veel weg van een modderbad. En dat in  
Rotterdam, waar alles kan…….”

De eens zo mooie stenen tribune was com-
pleet vervallen en stond op instorten. Op een 
gegeven moment werd er een fraaie overdekte 
tribune gebouwd. Men trof echter alleen de 
overkapping aan. De zitplaatsen waren te 
vinden òf in het Feyenoordstadion òf bij het 
Concours Hippique. Door elke keer de tribune 
weg te halen, verknoeide men de sfeer. De 
hoogspringaccommodatie was zo slecht dat de 

Nederlandse recordhouder weigerde te sprin-
gen. Ed de Noorlander, deelnemer aan de EK 
van 1969 te Athene, moest naar Den Haag om 
op pols te trainen. Een artikel in het clubblad 
van de toenmalige voorzitter Jan Schikhof had 
tot gevolg dat de gemeente reageerde en een 
aan de moderne eisen voldoende matras voor 
de polsstokspringers ter beschikking stelde. In 
oktober 1970 meldt de wethouder voor Sport 
en Recreatie V. d. Pols het volgende: 

“De Nenijtobaan zal tot Rotterdams eerste 
atletiekterrein worden bestemd. Er komt een 
kunststofbaan, die overigens niet aan interna-
tionale eisen behoeft te voldoen, aangezien de 
gemeente Rotterdam niet meer pretendeert 
ook op dit gebied in Nederland voorop te willen 
lopen.” 

De heer Leeuwis meldt tijdens de NK tienkamp 
op Vijfsluizen, dat ook deze baan van kunststof 
zal worden voorzien. Inmiddels heeft Vlaar-
dingen wel een kunststofbaan, maar niet op 
Vijfsluizen. 

lobby
Het bestuur van AVR zat niet stil en de deur 
van het stadhuis werd platgelopen en de 
brievenbus zat regelmatig vol met post van 
AVR. Men hoopte het 60-jarig bestaan op een 
Nenijto te kunnen vieren die aan alle eisen 
zou voldoen. De accommodatiedeskundigen 
van AVR, Hans Smeman, Edward de Noor-
lander en Ed Meeuws, waren meer dan bereid 
de gemeente met raad en daad ter zijde te 
staan. Daarnaast waren gedurende twee jaar 
Gerard Giesen sr., Harry Overzier en Huug 
Fischbuch bijna wekelijks op het stadhuis te 
vinden, d.w.z. bij de Dienst Sport en Recreatie. 
Hans Smeman vraagt zich begin 1978 af hoe 
het toch komt dan het Lange Pad wel over 
moderne kleedgelegenheden beschikt en de 

Nenijto, ca. 1965. Een 1.500m met voorop Ed Siemensma (DOS), 

gevolgd door Bertus Veldhoven (Metro) en Piet van Veen (DOS). Achter-

aan met zonnebril is Hans Steenkist (Minerva).

s
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Nenijto niet. De houten kleedgelegenheden op 
de Nenijto, waarvan de gemeente in 1947 zei 
dat het voor nood was en voor hooguit 5 jaar, 
werden enkele malen door brand geteisterd, 
evenals de houten kantine (1978). Daardoor 
zijn vele AVR-attributen (waaronder veel oude) 
verloren gegaan. “Gelukkig”, zeiden sommigen, 
maar pessimisten zagen al een ledenverloop 
bij AVR. De gemeente moest nu wel komen 
en Hans Smeman praatte als Brugman. En ja 
hoor, na een westrijdloos seizoen, stond daar 
weer een noodkantine, nog ‘gezelliger’ dan de 
vorige. Maar Smeman maakte vorderingen en 
de gemeente plaatste de accommodatie van de 
Nenijto als nr. 1 op de prioriteitenlijst voor de 
begroting van 1979. Begin jaren tachtig woedde 
de laatste brand die het houten schoolgebouw 
van de scholengemeenschap Wolfert van Bors-
selen in de as legde en ook nog een stuk van 
het materiaalhok.

De gemeente zag in het Nenijtoterrein een 
ideale plek voor de bouw van huizen en  
kantoren, vooral wegens de centrale ligging.  
Het behoud van het sportterrein hing aan een 
zijden draadje. Een AVR-delegatie was  
aanwezig tijdens de allesbeslissende  
gemeenteraadsvergadering. Met een nipte 
meerderheid werd het voorstel om op de 
Nenijto een kunststofbaan aan te leggen, aan-
genomen. 

hoe de atletiekaccommodatie op 
de nenijto er uiteindelijk toch 
kwam
Het plan voor de renovatie lag klaar en de 
architect had bouwplannen gemaakt voor 
de kleedkamers, kantine en krachthonk. Het 
krachthonk was niet veel groter dan een kleed-
kamer en Huug Fischbuch stelde dat er een 
groter krachthonk nodig was. Daarop werden 
de tekeningen gewijzigd, maar door de ver-

groting moest AVR wel bijna fl. 71.000,00 
ophoesten! Penningmeester Overzier stond 
bekend als ‘zuinige Harry’, maar over een  
dergelijk banksaldo kon de vereniging toch niet 
beschikken. Door het oprichten van een Club 
van Honderd (de namen hangen nog steeds 
in de kantine) werd fl. 10.000,00 bij elkaar 
gebracht. Huug Fischbuch had vele contacten  
met grote bedrijven zoals Shell, Philips, Ned-
lloyd en ECT en wist deze bedrijven over te 
halen om te doneren. Op deze wijze is het 
krachthonk er uiteindelijk toch gekomen.

De gemeenteraad moest de plannen voor de 
renovatie nog goedkeuren. AVR hoorde van 
Gerard Rooijakkers, lid van raadsfractie van de 
PvdA, dat zijn fractie tégen de kostbare renova-
tie van 8 miljoen gulden was. Daarop stuurde 
Huug Fischbuch een ‘brandbrief’ naar alle 
raadsfracties, mede ondertekend door Dirk de 
Bruijn en Walter Suvaal. Hij schreef daarin o.a. 
dat het een schande voor Rotterdam zou zijn 
als die stad niet over een kunststofaccommo-
datie zou kunnen beschikken, terwijl elders in 
het land (veel) kleinere steden zoals Drachten, 
Zevenaar, Beverwijk, Sittard en Roosendaal die 
wel hadden. 

Dan, in november 1980 en nog net voordat 
het bezuinigingsspook echt ging toeslaan, 
wordt door de gemeente Rotterdam besloten 
om een 6-laans kunststofaccomodatie aan te 
leggen op het Nenijtoterrein (een 8-laansacco-
modatie zou te duur worden). Dit terrein werd 
geprevaleerd boven het Lange Pad wegens 
zijn betere bereikbaarheid en centrale ligging 
(inmiddels ligt daar ook een kunststofbaan). 
Toen het voorstel tot renovatie van het Nenijto-
complex in de gemeenteraad ter stemming 
kwam, werd dat met veel belangstelling (en 
waarschijnlijk met kloppende harten) gevolgd 
door leden van AVR die zich hier al jarenlang 
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voor hadden ingezet: dhr. en mevr. Giesen, 
Lidy van Onlangs, Harry Overzier, Ed Meeuws 
en Huug Fischbuch. Zij waren als kinderen zo 
blij toen bleek dat het voorstel met een nipte 
meerderheid was aangenomen. Gerard Rooij-
akkers vertelde achteraf dat de ‘brandbrief’ 
hierin de doorslag had gegeven en dat een deel 
van zijn fractie vóór had gestemd. Daarnaast 
ook de vele brieven, van met name Huug 
Fischbuch, aan alle raadsfracties, hebben 
een positieve invloed gehad. Alles kwam in 
een stroomversnelling. Enkele weken na de 
nieuwjaarsreceptie van 1982 werden de laatste 
trainingen op de sintelbaan van de Nenijto 
gehouden en werd uitgeweken naar Varken-
oord. Dit heeft AVR ongeveer 100 leden gekost. 
Eind februari 1982 werd er begonnen met het 
slopen van de totaal vervallen tribune en de 
oude kleedlokalen, waar het vooral in de winter 
slecht toeven was.

de bouw
Op 22 april 1982 werd door wethouder  
V.d. Have de eerste officiële paal geslagen.  
In werkelijkheid waren er al 256 ‘illegale’ palen 
geslagen omdat de toestemming van Gede-
puteerde Staten wel op korte termijn werd 
verwacht, doch niet gegeven was. Uiteindelijk 
werd dus de 257e paal de start van de aanleg 
van de nieuwe accommodatie. 

Voor zover bekend is de Nenijtobaan de enige 

atletiekbaan ter wereld die geheel onderheid 
is. Dit is gedaan om verzakking te voorkomen 
in verband met de slechte Rotterdamse onder-
grond. Het omliggende gras en straatjes zijn 
sinds 1983 al aardig verzakt. In de zomer van 
2003 werden de straatjes en het terras weer 
op originele hoogte gebracht. Onder de baan 
en de twee sectoren voor het hoogspringen 
en speerwerpen zijn niet minder dan 300(!) 
betonpalen geslagen, 180 stuks van 20m 
lengte en 120 stuks van 17,5m lengte. Op deze 
palen is een gewapend betonplaat van 30cm 
aangebracht. Daarop is een laag van 30cm 
lavaslakken aangebracht waarover asfaltbeton 
in 3 lagen is gewalst. Op dit asfaltbeton is 
ten slotte de kunststoflaag in de zomer van 
1983 gelegd. Het leggen van het kunststof kon 
alleen bij een bepaalde temperatuur gebeu-
ren. Vandaar dat er bijna dag en nacht werd 
gewerkt. Na een week van hard werken, werd 
op zaterdagavond om half elf de laatste korrel 
gestrooid. De kunststoflaag is aangebracht 
door een bekende firma en is bestand tegen 
extreme weersomstandigheden en ultravio-
lette straling, en heeft een hoge elasticiteit en 
minimaal energieverlies. Onder het midden-
veld zijn drie lagen van blokken “piepschuim” 
aangebracht waarover zo’n 30 cm zandgrond is 
opgebracht met daarover een laagje aarde.

Op 23 december 1982 werd de eerste paal 
geslagen voor de bouw van de kantine annex 

s sNenijto, 1982. De fundering voor de huidige kantine. Nenijto, oktober 1983. Een maand na de opening.
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kleedruimtes. Het slaan van de eerste paal 
voor opstallen is geruime tijd vertraagd door 
ingediende bezwaarschriften door een bewoner 
van de Bentincklaan en het Montessori-lyceum. 
Gelukkig heeft de Raad van State de bezwaren 
(tot twee keer toe) niet ontvankelijk verklaard.

openingswedstrijd
Op 11 september 1983 werd de openings-
wedstrijd gehouden, bijna 50 jaar nadat de 
sintelbaan Nenijto opgeleverd werd. Rotterdam 
heeft veel banden met steden in het buitenland 
en besloten werd om een stedenontmoeting te 
houden. Eén van die steden was Leningrad. De 
Russische ploeg bestond louter uit Olympische 
en Russische kampioenen. Eén van de deel-
neemsters was Tatyana Kazankina, Olympisch 
kampioene op de 1.500m in 1976 en in 1980. In 
1976 brak zij voor het eerst de 4-minutengrens 
voor vrouwen op deze afstand. Zij was met 
3.52.47 tot september 1993 wereldrecordhoud-
ster. Helaas goot het die dag met bakken uit de 
lucht, en wat vrijwel nooit gebeurt, de wedstrijd 
werd halverwege afgelast. Erik de Bruin  
(Typhoon) zorgde nog voor een lichtpuntje 
door het Nederlands record kogelstoten te ver-
beteren tot 18.44m. Elly van Hulst (PAC) wist 
op de 800m op het nippertje Kazankina te ver-
slaan. Op 13 september 1983 vonden de eerste 
trainingen op de nieuwe kunststofbaan plaats.

wedstrijden
Tientallen jaren gold de Nenijto als de snelste 
sintelbaan van Nederland. Geen wonder dat er 
dan ook veel Nederlandse records gevestigd 

zijn. Er zijn in al die jaren honderden wed-
strijden georganiseerd: onderlinge, regionale, 
nationale, internationale, interlandwestrijden 
en nationale (club)kampioenschappen. 

In 1967 werden de NK op de Nenijto gehouden.  
In de AW van augustus 1967 krijgen de orga-
nisatoren een pluim van de verslaggever: 
“VOORTREFFELIJKE ORGANISATIE. De al 
meer dan 30 jaar oude Nenijtosintelbaan aan de 
Rotterdamse Bentincklaan heeft vaker de Neder-
landse kampioenschappen gehuisvest, maar nog 
nimmer had de titelstrijd organisatorisch zo’n vlot 
verloop. Keurig op tijd, een vlekkeloos midden-
terrein, een voorbeeldig en prima functionerend 
jurykorps, ziedaar een paar ingrediënten, die dit 
hoogtepunt van het seizoen tot een smaakvol 
geheel maakten. Hulde aan afdelingsvoorzitter Ed 
Meeuws, aan doorzetter Harry Hofmeester, alle 
lof voor zwoeger John de Ligt en de talloos velen, 
die met hen - voor of achter de schermen – voor 
de bijna feilloze regie van twee dagen topatletiek 
hebben geijverd. Slechts één conclusie mogen we 
hieraan verbinden: ROTTERDAM HEEFT EEN 
BIJZONDER GOEDE BEURT GEMAAKT”.

Tijdens de vele Rotterdamse clubkampioen-
schappen werd op het scherpst van de snede 
gestreden om de overwinning. Dit was een fel-
begeerde titel waarom zelfs letterlijk wel eens 
is gevochten! Bekend waren de zogenaamde 
koffie- en broodwedstrijden die vele duizenden 
toeschouwers trokken. Het was zelfs zo dat er 
zoveel series honderd meter gelopen moesten 
worden, dat er aan twee zijden van de baan 
gestart werd! In juli 1966 was er ook weer zo’n 
wedstrijd met maar liefst 1100(!) inschrijvin-
gen. Dat resulteerde in onder andere maar 
liefst 102(!) series, halve finales en finales. Een 
op volle toeren en onder hoogspanning wer-
kend wedstrijdsecretariaat leverde puik werk 
met maar liefst 13 vellen uitslagen. Om 11 uur 

s Bij de opening van de kunststofbaan in 1983, werden er ballonnen 

opgelaten.
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klonk het eerste startschot en het laatste om 
18.30 uur. Men kan denken wat men wil over 
deze wedstrijden, maar gezien het grote aantal 
inschrijvingen en de komst der deelnemers van 
heinde en verre kan toch niemand aan de con-
clusie ontkomen dat dit soort wedstrijden in 
een behoefte voorzien. Daarom een pluim voor 
de organisatoren en de jury.

In de Vriendenband van de KNAU van juni 
2017 haalt Hugo Tijsmans herinneringen op 
aan een dergelijke wedstrijd:

De Nenijto in Rotterdam is hier beroemd om 
geworden. Mijn herinnering daaraan: Als je  
’s morgens binnenkwam langs het smalle toe-
gangspad tussen de school en de heg, zat daar 
aan een tafeltje Ed Meeuws. Als je hem niet je 
deelnamebewijs kon laten zien dat je via de wed-
strijdsecretaris van je vereniging toegestuurd had 
gekregen na je inschrijving, moest je een gulden 
betalen. Zelfs het jurykaartje waarop stond dat 
dit je gratis toegang bood tot wedstrijden van de 
K.N.A.U., werd niet geaccepteerd. Ed was streng. 
Vijf minuten voor de wedstrijd begon, verliet hij 
die plek, pakte zijn revolver en werd de rest van 
de dag starter, samen met Wim Bakker. Door-
gaans begon zo’n dag met een paar uur sprintjes, 
vanaf de jongste jeugd tot en met de senioren 
(wedstrijden voor veteranen, tegenwoordig al een 
tijd masters geheten, bestonden daar nog niet). 
Aan beide kanten van de baan werd gesprint, de 
jongste jeugd ‘aan de overkant’. Daarbij waren Ed 
en Wim perfect op elkaar ingespeeld, – vrijwel – 
gelijktijdig schieten kwam niet voor. 

De 5.000 m, die haast altijd op het programma 
stond, was in mijn beleving steeds opengesteld 
voor A-klassers. En daar deed heel consequent 
Dirk de Bruijn aan mee, doorgaans – vrijwel – als 
enige A. Trok zich tijdens de wedstrijd van geen 
mens wat aan, spoot weg vanaf de start en  

dieselde naar de finish, al na enige ronden luid-
keels “BAAN!” brullend om ruimte te krijgen in 
de binnenbaan wanneer hij weer op het punt 
stond iemand te dubbelen. Hoewel het reglemen-
tair in die tijd nog mocht, werden gedubbelden 
niet uit de wedstrijd gehaald, want dat was niet 
goed voor de klantenbinding. Als gevolg daarvan 
kwam het voor dat hij tijdens die twaalf en een 
halve ronde een enkeling drie-, zelfs wel eens vier-
maal passeerde. 

In 1946 werd door Minerva de landenwed-
strijd Nederland - België georganiseerd. Twee 
dagen voor de bewuste datum was er nog geen 
speer, kogel, horde of discus te ontdekken. 
Met behulp van militaire auto’s heeft men het 
gefikst en er kwamen maar liefst 7.000 toe-
schouwers! Dat is een aantal dat nooit meer is 
overtroffen en het leverde Minerva voor jaren 
een goede kaspositie op.

Van al die wedstrijden die ooit op de Nenijto 
gehouden zijn, springt er eentje uit. Dat is 
namelijk de internationale invitatiewedstrijd, 
die op zondag 5 juli 1970 in het kader van de 
manifestatie C’70 gehouden werd. Deze wed-
strijd werd door AVR georganiseerd (jammer 
dat PAC in de pers met de eer ging strijken) 
en bracht eindelijk weer eens wat sfeer op de 
met kunst en vliegwerk opgelapte Nenijtobaan. 
Waarom deze wedstrijd er uitsprong? Omdat 
er prestaties van wereldniveau werden geleverd. 

Zo was daar Charlie Greene, wereldrecord-
houder op de 100m met 9.9 sec. (samen met 
James Hines en Ronny Ray Smith). De donkere 
Amerikaan liep op de baan een tijd van 10.1 
sec. (2,8m rugwind) en zorgde daarmee voor 
een prestatie die in Nederland nog nooit te 
aanschouwen was geweest. Had Charley de 
weken daarvoor op de Nenijto getraind, dan 
was deze loper waarschijnlijk niet eens aan 
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de start verschenen, maar was opgenomen in 
het leger der geblesseerden (waarmee wordt 
aangegeven hoe slecht de baan er vóór de 
wedstrijd bij lag). Ook de uit de VS afkomstige 
Jay Silvester, toenmalig wereldrecordhouder 
discuswerpen met 68.40m, kwam met pres-
taties die in Nederland nog niet te zien waren 
geweest, namelijk discusworpen van over de 
zestig meter. Twee worpen waren maar geldig, 
maar wel ver: 61.74m en 62.12m. Voeg daar-
bij de polshoogsprongen van Vic Dias (VS) 
en Rainer Kuretzky (BRD) over 4.80m en het 
optreden van Thomas Zacharias (BRD) en 
John Dobroth op het onderdeel hoogspringen 
(resp. 2.14 en 2.10), en het is duidelijk dat er op 
de Nenijto heel wat te genieten viel. 

Hoe brachten de AVR- en Metro-atleten het 
er vanaf? Hans van Enkhuizen verbeterde het 
Nederlands record op de 110m horden, dat 
met 14.2 sec. op naam stond van Eef Kamer-
beek, tot 14.1. Hans Smeman kwam in dezelfde 
serie tot 14.8. Aad Bos werd van de tribune 
gehaald om de hordenrace nog wat aanzien 
te geven en kwam tot zijn beste seizoen tijd 
(15.3). Ook bij de 5.000m heren was er een 
Olympisch kampioen te bewonderen, name-
lijk Mohammed Gammoudi uit Tunesië. Hij 
spande zich beslist niet meer in dan nood-
zakelijk was om te winnen en won dan ook in 
14.11.4. Gerard te Broke van Ciko ‘66, die jaren 
later het Nederlands record op deze afstand 
zou verbeteren, noteerde een tijd van 14.18.6. 
Dirk de Bruijn nam na de start meteen de kop 
en kan zich er op beroemen de enige Neder-
landse loper te zijn die 1 km lang 10m voor 
Gamoudi heeft gelopen. Hij kon het tegen al 
die cracks natuurlijk niet bolwerken, maar bleef 
toch nog onder de 15 minuten met 14.58.6. De 
400m heren verliep sensationeel. Achter Edwin 
Roberts uit Trinidad, die won in 47.5, duelleer-
den Rijn v.d. Heuvel en Fred van Herpen (De 

Spartaan). Rijn moest juist op zijn eigen baan 
voor het eerst sinds zeer lange tijd een neder-
laag tegen een landgenoot incasseren. Van 
Herpen werd tweede in 47.8 en Rijn noteerde 
48.0. Jan Strucyk bleef met 49.6 ook nog 
onder de 50 seconden. Rijn roffelde de 200m 
trouwens ook nog af in 22.1. Bram Wassenaar 
(AV’23, en voormalig trainer van RA) onder-
nam een poging om het Nederlands record 
op de 800m te breken, maar daar de eerste 
ronde veel te langzaam verliep (56 sec.), moest 
hij dat uit zijn hoofd zetten. Hij won de wed-
strijd nipt in 1.50.7, want de nummer twee, de 
Engelsman Greatex, kreeg dezelfde tijd toege-
wezen. Er was ook nog een 4 x 100m estafette 
voor dames. De nationale damesploeg, kenne-
lijk onder de indruk van de goede tijden van 
de meisjes, durfde het duel met de nationale 
meisjesploeg niet aan. De meisjesploeg liep, 
dus zonder tegenstand van de damesploeg en 
niet bepaald met vlekkeloze wissels, toch een 
tijd van 46.3 (ter vergelijking: in 1989 werd de 
AVR-damesploeg kampioen van Nederland in 
46.52, dus nagenoeg dezelfde tijd). Die tijd is 
nog steeds een baanrecord. De ploeg van AVR 
werd tweede in 48.0. Stans Brehm werd tweede 
op de 400m in 55.5, achter een Westduitse. 
Aukje v.d. Hoek noteerde 58.1. Verder behaalde 
Hans Smeman nog een derde plaats op pols-
hoog met 4.20m. Edward de Noorlander, voor 
het eerst sinds lange tijd weer actief, kwam 
tot 4.00m. Ton van Idsinga kwam tot zijn 
traditionele 1.85m bij het hoogspringen. In de 
Atletiekwereld van 9 juli 1970 staat als laatste 
in het verslag: 

“Eén ding staat in elk geval wel vast: de organi-
satoren van de wedstrijd in Rotterdam hebben 
voor een uniek atletiekgebeuren gezorgd. Of een 
dergelijk evenement aan een deel van de Neder-
landse atleten besteed is, blijft gezien het aantal 
afmeldingen, de vraag.” 
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nk 1990
Door AVR werd geprobeerd van de Nenijto 
weer een (inter)nationaal aantrekkelijke 
baan te maken door grote wedstrijden aan te 
trekken. De laatste Coupe Nationale Neder-
landen werd op de Nenijto gehouden. Dat 
was een topwedstrijd voor de A/B-jeugd. AVR 
probeerde die traditie voort te zetten door 
het houden van de zogenaamde Verenigde 
Spaarbankbokaal. Toen de Spaarbank met 
de sponsoring stopte, ging men verder met 
de AVR-bokaal. Door tanende belangstelling 
van de (top)jeugd en door de hoge kosten, 
werd deze wedstrijd helaas van de wedstrijd-
kalender afgevoerd. Competitiewedstrijden, 
Nederlandse estafettekampioenschappen, 
districtskampioen schappen. Allemaal wed-
strijden die op de Nenijto gehouden zijn. Ook 
het NK Senioren werd in 1990 weer voor het 
eerst op de Nenijto gehouden. Deze wedstrijd 
was zeer succesvol. Hoe verging het de AVR- 
en Metro-atleten? Paul Franklin werd voor 
het eerst kampioen op de 100m (10.84) en 
behaalde een derde plaats op de 200m (21.54). 
Robin van Helden en Léon Haan (toen nog 
lid van respectievelijk V&L/TC en AV’34, later 
enkele jaren lid van RA) werden eerste en derde 
op de 800m. De tijd van Robin, 1.47.69, staat 
nog steeds in de boeken als een baanrecord. 
Robin won ook de 1.500m in een nieuw baan-
record (3.44.65). Hoewel Arno Tavenier eerder 
dat jaar al over de 4.90m was gekomen op 
polshoog, reikte hij tijdens het NK niet hoger 
dan 4.60m, wat hem een 6e plaats opleverde. 
Frans Maas (toen nog lid van Sprint, later 
enkele jaren lid van RA) won het verspringen 
met 7.96m (baanrecord), maar Ellsworth 
Manuel (Metro) werd keurig vierde met 7.26m. 
Perry Vrisekoop (toen nog lid van De Spartaan, 
maar sinds 1992 lid van RA) werd vierde op 
hink-stap-sprong met 14.19m. Erik de Bruin, 
die toen nog geen lid was, won het kogelstoten 

en discuswerpen (resp. 18.28m en 65.64m). 
John Stegman slingerde de kogel naar 50.40m 
en dat was goed voor een 6e plaats. Keith 
Beard werd tweede op speer met 71.56m. Het 
Metro-kwartet Paul Franklin, Gio MacBean, Rik 
Koulen en Julien Thodé werd kampioen op de 
4 x 100m.
Bij de vrouwen werd Letitia Vriesde 2e op de 
800m (2.01.95) achter Ellen van Langen (ADA) 
en 3e op de 1.500m (4.22.66). Wilma de Jong 
sprong 1.65m hoog en werd daarmee zesde. 
Ditha v.d.Hidde werd 4e op speer met 46.36m.
Het organisatiecomité kreeg van de KNAU een 
pluim voor de wijze waarop zij dit voor de atle-
tiek belangrijke NK had vormgegeven.

renovatie
In 1993 was de Nenijto weer toe aan een 
opknapbeurt. Tien jaar na de oplevering werd 
de baan van een nieuwe toplaag voorzien. De 
kogelbakken werden ook vernieuwd alsmede 
de omliggende straatjes. Vlak voor de Europa-
cupwedstrijd in het weekend van 12 en 13 juni 
1993, was alles gereed.

europacup 1993
In de zomer van 1993 werd de Europacup voor 
C-landen op de Nenijto gehouden. Deze wed-
strijd verliep zeer succesvol, want er werden 
twee beste wereldseizoenprestaties neergezet 
en er werden maar liefst 7 nationale records 
verbeterd. Bovendien werden er twee prestaties 
geleverd die in Nederland nog nooit te zien 
waren geweest. 
Beide beste wereldseizoenprestaties werden 
neergezet door de vrouwen. Sonia O’Sullivan 
uit Ierland liet 4.03.38 afdrukken op de 1.500m. 
Op de 10.000m was het de Portugese  
Conceicao Ferreira die met 31.43.82 een wereld-
tijd neerzette. Beide prestaties zijn nog steeds 
een baanrecord.
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De Slowaak Igor Kovac verbeterde het natio-
naal record op de 110m horden tot 13.52. In 
dezelfde race verbeterde Robin Korving van 
Hera het nationaal juniorenrecord tot 13.94, 
waarmee hij slechts 3/100 van een seconde 
afbleef van het seniorenrecord van Ruud van 
Maurik. De Portugees Viktor Costa slingerde de 
hamer 67.98m weg en dat was goed voor een 
nieuw Portugees record. Op de 200m dames 
zorgde Iana Burtasenkova voor een nieuw  
Moldavisch record met 23.54. Het hoog-
springen dames leverden 2 nationale records 
op: Olga Bolshova uit Moldavië bracht het 
nationaal record op 1.94m (nog steeds een 
baanrecord) en de Ierse Sharon Foley sprong 
1.88m. Dan als laatste nationale record, het 
Nederlands record 4 x 100m mannen. Het 
kwartet Patrick Snoek, Paul Franklin, Frank 
Perri en Regillio v.d. Vloot verbeterde het NR 
voor nationale ploegen met 3/100 van een 
seconde en bracht het op 39.67. Errol Esajas 
was de coach van dit viertal. Ook deze presta-
tie is nog steeds een baanrecord.

De prestatie van de Slowaak Igor Kovac op de 
110m horden betekende de beste prestatie ooit 
in Nederland geleverd (en nog steeds een baan-
record). Voor eenzelfde feit zorgde de Wit-Rus 
Vladimir Sasimovich op het onderdeel speer-
werpen die tot een afstand kwam van 81.56m 
(ook nog steeds een baanrecord). Vooraf was 
‘gevreesd’ voor de komst van de Tsjechische 
speerwerper Jan Zelezny, want die was in staat 
om de speer verder dan 90m te werpen. Wim 
Witvliet had namelijk de afstand tussen beide 
speerwerpaanlopen opgemeten en dat was pre-
cies 85.20m. In de training gooide Vladimir de 
speer verder dan de speerwerpaanloop aan de 
overkant, maar gelukkig nog in het gras. “Geluk-
kig” kwam niet Tsjechië naar deze wedstrijd, 
maar Slowakije. De band van Jouke v.d. Heide 
zorgde voor een vrolijke muzikale noot.

Naast Paul Franklin, kwam er nog een aantal 
RA-ers in actie. Erik de Bruin en Frans Maas 
waren daarvan het succesvolst, want beiden 
werden tweede. Erik wierp de discus naar 
65.66m en Frans sprong 7.61m ver. Bij de vrou-
wen kwam niemand van RA in actie.

kantine
Een vereniging kan niet zonder een sociaal 
ontmoetingspunt. Een kantine is een ideale 
ruimte om elkaar te ontmoeten, vergaderingen 
en feesten te houden, een drankje te gebruiken 
na afloop van een training enz. Een kantine kan 
niet zonder vrijwilligers. Voor het beheer van 
de kantine is een stichting in het leven geroe-
pen: de Stichting Sportbevordering Nenijto. 
Vanaf de oplevering in 1983 tot 1 januari 1993 
was de familie Van de Hidde de drijvende 
kracht achter de kantine. Na 10 jaar trouwe 
dienst hebben zij de scepter overgegeven aan 
een nieuw bestuur dat bestaat uit de volgende 
mensen: Joop Legerstee (voorzitter), Rens 
Haanstra (secretaris) en Jan v.d. Knaap (pen-
ningmeester). Jarenlang nam de familie Van 
Meerendonk de honneurs waar achter de bar. 
Henk van Meerendonk was de voorzitter tot 
aan zijn overlijden in 2007. In 1997 ontvingen 
hij en zijn vrouw Wil de Prijs van Verdienste 
voor hun baractiviteiten. Daarna was het de 
beurt aan Jenneke Lausberg en Berta Visser. In 
2017 namen zij afscheid, maar blijven beiden 
nog vele hand- en spandiensten verrichten. Al 
enige jaren werken de leden van de B-groep 
achter de bar via toerbeurten. 

parkeren
Tegelijk met het realiseren van de nieuwe 
kunststofbaan, werd ook een fraai parkeer-
terrein aangelegd. De naastgelegen school 
Wolfert van Borsselen had echter dringend 
behoefte aan uitbreiding wegens de groei 
van het aantal leerlingen. De enige manier 
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Berta en Jenneke. Berta Visser (li.) en Jenneke Lausberg werden 

vrijwilligers van het jaar 2017. Zij hebben heel veel werk verzet (en doen 

dat nog steeds) voor de kantine. 

Rens Haanstra.

Rens Haanstra en Wil v.d. Meerendonk.

Henk v.d. Meerendonk.
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om dit te realiseren, was het opofferen van 
een gedeelte van de parkeerplaats. Dit is in 
2003 gebeurd, het parkeerterrein is meer dan 
gehalveerd. Leden mogen nu op het terrein 
parkeren. Echter, wanneer er wedstrijden geor-
ganiseerd worden, zijn er problemen voor de 
bezoekers. Maar dat is nog niet het ergste. 
Sinds 2000 moet er voor 19.00 betaald worden 
voor het parkeren. Dit leverde veel boze brie-
ven op van leden aan het bestuur, die op zijn 
beurt de deelgemeente bestookte. Dit had geen 
effect. In de nazomer van 2003 verzond het 
bestuur van RA de volgende brandbrief aan de 
deelgemeente:

moet onze club weg??
25 augustus 2003 - Brief verstuurd aan de 
wethouders van verkeer en sport, de gemeen-
teraad, Rotterdam Topsport en de regionale 
dagbladen 

Afgelopen zaterdag 23 augustus heeft onze vereni-
ging de finale wedstrijd van de pupillencompetitie 
Regio Rijnmond georganiseerd. Deze wedstrijd is 
bedoeld voor kinderen van 6 tot 11 jaar. 
Op grond van de in 2001 met de Dienst Stad-
stoezicht van de gemeente Rotterdam gemaakte 
afspraken worden auto’s van bezoekende sporters 
(in dit geval hun ouders) tijdens de wedstrijden 
van Rotterdam Atletiek niet gecontroleerd op de 
parkeerterreinen bij het atletiekcomplex Nenijto. 
Nadat in 2002 bij verrassing ons parkeerterrein 
is afgenomen om daar een school te bouwen, is 
deze afspraak uitgebreid tot niet controleren langs 
de Bentincklaan. 
De afgelopen jaren is gebleken dat er ondanks 
afspraken bij iedere wedstrijd toch bekeuringen 
worden uitgedeeld, die dan weer apart ingeza-
meld en ingeleverd worden en door de Dienst 
Stadstoezicht worden geseponeerd. Zoals ieder 
jaar hebben wij aan het begin van het seizoen 
2003 een lijst toegezonden van door ons te organi-

seren wedstrijden. Op vrijdag 22 augustus hebben 
wij, net na de middag, nog een fax gestuurd 
waarin werd herinnerd aan de wedstrijd op 23 
augustus. 
Helaas hebben wij afgelopen zaterdag wederom 
moeten constateren dat de dienst Stadstoezicht zich 
niet aan de met Rotterdam Atletiek gemaakte 
afspraken heeft gehouden en kon de vereniging 74 
bekeuringen in ontvangst nemen. Deze bekeurin-
gen zullen ook wel geseponeerd worden, maar het 
kwaad is intussen alweer geschied en de animo 
van externe atleten om aan onze wedstrijden deel 
te nemen is ondertussen al duidelijk verminderd, 
onze vereniging loopt hierdoor veel inkomsten 
mis. 
Door de handelwijze van de Dienst Stadstoezicht 
wordt Rotterdam Atletiek gezien als een vereni-
ging waar altijd parkeerproblemen zijn. Hierdoor 
komen bezoekers van buiten minder snel bij ons 
sporten. Leden van onze vereniging gaan naar 
andere verenigingen omdat ze daar geen parkeer-
geld hoeven te betalen. Onze gasten voelen zich 
bedreigd en bezwaard door de bekeuringen. 
Rotterdam pretendeert een sportstad te willen 
zijn. Daarom is het bijzonder triest te moeten con-
stateren dat de Dienst Stadstoezicht bezig is een 
belangrijk deel van de topsportbeoefening in deze 
stad kapot te maken door een falend parkeerbe-
leid op een onbenullige manier uit te voeren. Door 
deze handelwijze wordt de vereniging Rotterdam 
Atletiek op een kwalijke manier belemmerd en 
beschadigd in haar functioneren. Onze vereniging, 
nota bene de op één na beste van Nederland, ver-
liest leden en inkomsten uit wedstrijden en wordt 
in haar bestaan bedreigd. 
Deze problematiek speelt nu al enkele jaren en 
begint ons voor raadselen te stellen. Er ligt een 
afspraak die stelt dat zolang het atletiekcomplex 
geen eigen parkeergelegenheid heeft, gasten 
gratis bij het complex kunnen parkeren. Voor 
iedere wedstrijd wordt een herinnering naar de 
Dienst Stadstoezicht gestuurd. En iedere keer 
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wordt onze wedstrijdorganisator benaderd door 
boze bezoekers met bekeuringen in de hand. 
Er gaan stemmen op die het hebben over boze 
opzet. Want waarom is het voor de directie van 
de Dienst Stadstoezicht onmogelijk haar mede-
werkers van een behoorlijke instructie te voorzien? 
Iedere keer weer? Is het dan echt de bedoeling dat 
onze vereniging van de Bentincklaan verdwijnt 
(samen met de sportgelegenheden van de scholen 
in de omgeving) om plaats te maken voor glazen 
kantoorkolossen? 
Op 1 juli j.l. is deze problematiek ook aan de orde 
gebracht tijdens de hoorzitting van de Commissie 
Infrastructuur en Verkeer, met het verzoek een 
oplossing te vinden voor ons parkeerprobleem. 
Het zomerreces is nu voorbij en de commissie 
vergadert op dinsdag 26 augustus. Wij hopen dat 
de politiek zich van haar goede (lees sportieve) 
kant laat zien en wij spoedig over een eigen par-
keergelegenheid kunnen beschikken. Anders ligt 
ons lot in handen van de Dienst Stadstoezicht en 
dat belooft niet veel goeds... 

Deze brief is zeer duidelijk en in het antwoord, 
dat pas op 30 december 2003 werd ontvangen, 
stond o.a. dat er ondertussen begonnen was 
met de aanleg van 35 parkeerplaatsen op de 
rand van het grasveld. Helaas was dit niet waar 
want hiervoor is een vergunning nodig van de 
deelgemeente en die is er nog niet (en komt, 
vrezen we, ook niet). Ondertussen is met S&R 
afgesproken dat ze hun budget gebruiken om 
het asfaltveld om te bouwen tot parkeerplaats. 
Achter het clubhuis zal een toegangsweg 
worden geconstrueerd. Die was in mei 2004 
klaar.

opknapbeurten
In het voorjaar van 2004 werd het terrein 
rondom de kantine en de kleedkamers flink 
opgehoogd. Dit was wel nodig ook, want in de 
loop van de jaren was het stukje grond tussen 

de kantine en de baan behoorlijk verzakt. Alle 
bestrating is vernieuwd en nu kan de Nenijto 
er voorlopig weer tegenaan. In de zomer van 
2004 kwam dit gereed. In september 2004 zijn 
alle lijnen opnieuw aangebracht. 

In 2010 en 2011 werd de bovenlaag geheel ver-
vangen. De looptrainingen werden gehouden 
op het Langepad. Daarnaast werden de  
verspringaanlopen verbeterd, er kwam een 
hoge discuskooi en de polsstokhoogspring-
matten werden vernieuwd. In de loop van 2013 
vond er een uitbreiding van het krachthonk 
plaats. De materialen verhuisden naar een 
grote container bij de ingang. In 2014 werd er 
een tweetal bushokjes geplaatst. In die bus-
hokjes werden levensgrote foto’s geplaatst van 
historische figuren van RA, waaronder Joop 
Tournier, Pleun van Leenen en Sjaak Ruhl. In 
2018 werden de lijnen opnieuw aangebracht en 
werden enkele reparaties aan het tartan uitge-
voerd.

goedkeuring
Half november 2004 ontving het bestuur een 
schrijven van het KNAU-bondsbureau waarin 
werd gemeld dat de Nenijto op 18 maart j.l. 
door het keuringsinstituut ISA was gekeurd. 
Bijgesloten zat een keuringscertificaat. Op dit 
certificaat is aangegeven dat alle atletiekvoor-
zieningen voldoen aan de eisen die de KNAU 
aan een accommodatie van categorie “C” 
worden gesteld. Dit betekent dat alle natio-
nale records die in het wedstrijdseizoen 2004 
op onze baan zijn gevestigd, kunnen worden 
erkend voor wat de accommodatie-eisen 
betreft. 

wereldrecords
Tijdens het zomerslingeren, een reeks van  
4 wedstrijden gedurende het jaar, zorgde V35 
Wendy Koolhaas (Groningen Atletiek) voor 
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een unicum. Bij het kogelslingeren verbeterde 
ze op 16 juli 2016 het baanrecord tot 62.04m. 
Maar bij het gewichtwerpen (9,08 kg) verbe-
terde ze het wereldrecord tot 18.58m! Dat was 
het vierde wereldrecord dat ooit gevestigd is 
op de Nenijto. De Duitse Silke Schmidt, lid 
van Leiden Atletiek, ging haar voor op 16 juli 
2015. Met een tijd van 4.51.26 liep zij een nieuw 
wereldrecord op de 1.500m voor de masters 
V55. Maar de eerste 2 wereldrecords werden 
gevestigd door onze eigen Willem Noorduin 
(F44). Op 7 april 1991 stootte hij de kogel naar 
de nieuwe beste afstand van 12.14m. Een week 
later wierp hij de discus naar de nieuwe wereld-
recordafstand van 34.36m.

fanny blankers-koen
Fanny Blankers-Koen was een Amsterdamse 
atlete. Toch staat er van haar een bronzen 
beeld tegenover de oude ingang van diergaarde 
Blijdorp. Hoewel strikt genomen het beeld 
niet op de Nenijto staat, heeft ze wel tientallen 
wedstrijden gelopen op de Nenijto. Het beeld 
is gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar 
Han Rehm en is onthuld op 30 juni 1956. 
Maar waarom staat dit beeld in Rotterdam en 
niet in Amsterdam? Het beeld is in 1954 aan 
Rotterdam geschonken door enkele rijke Rotter-
dammers die hiermee een hommage aan de 
‘vliegende huisvrouw’ wilden brengen. De stad 
Amsterdam, haar eigen stad, heeft destijds 
vriendelijk bedankt voor dit beeld!

t Diergaarde Blijdorp 1952. In het midden links de Nenijto sintelbaan. (Foto: Gemeente Archief Rotterdam)
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nederlandse records
Aangezien de Nenijto vele tientallen jaren gold 
als de snelste (sintel)baan van Nederland, 
spreekt het haast vanzelf dat er ook talloze 

Nederlandse records zijn gevestigd. Hieronder 
een overzicht (voor zover na te gaan) alleen 
voor RA en haar voorgangers.

 Onderdeel Prestatie Naam Datum Club Categorie
1. Verspringen 5.24 Gerda Koudijs 03-08-1940 Hollandia Rotterdam MA
2. Hoogspringen 1.50 Dinie Hilbrandie 06-06-1949 Hollandia Rotterdam MA
3. Discuswerpen (1 kg) 42.49,5 Corrie Huygen 15-05-1955 Hollandia Rotterdam Vrouwen
4. Discuswerpen (1 kg) 42.55 Corrie Huygen 19-06-1955 Hollandia Rotterdam Vrouwen
5. Discuswerpen (1 kg) 44.70 Corrie Huygen 03-07-1955 Hollandia Rotterdam Vrouwen
6. Discuswerpen (1 kg) 45.90 Corrie Huygen 29-09-1956 Hollandia Rotterdam Vrouwen
7. 100m 10.8 Jaap Noordenbos 04-05-1958 Minerva Rotterdam JA
8. 100m 12.8 Ria Kinwel 04-05-1958 Minerva Rotterdam MA
9. 200m 21.8 Jaap Noordenbos 08-06-1958 Minerva Rotterdam JA
10. 100m 10.7 Jaap Noordenbos 02-10-1958 Minerva Rotterdam JA
11. Hoogspringen 1.63,2 Marian Kort 15-05-1960 Hollandia Rotterdam MA
12. Hoogspringen 1.64 Marian Kort 29-05-1960 Hollandia Rotterdam MA
13. Discuswerpen (1 kg) 48.63 Corrie Huygen 21-07-1960 Hollandia Rotterdam Vrouwen
14. Speerwerpen (600 gr.) 49.54 Henny de Bruin 11-07-1965 Minerva Rotterdam Vrouwen 
15. 110m horden 15.2 Cor Rijerkerk 11-09-1969 DOS Rotterdam JA
16. 110m horden 14.1 Hans van Enkhuizen 05-07-1970 Metro Rotterdam Mannen
17. 4 x 100m 45.82 Nelli Cooman,  21-06-1987 AVR Rotterdam Vrouwen
   Desirée de Leeuw, 
   Marjan Olyslager, 
   Michelle Martinot 
18. 400m horden  58.95 Michelle Martinot 21-06-1987 AVR Rotterdam MA
 (76,2 cm) 
19. 400m horden  58.48 Michelle Martinot 12-05-1988 AVR Rotterdam MA
 (76,2 cm) 
20. 110m horden  13.94 Robin Korving 13-06-1993 Hera Heerhugowaard JA
 (99,1 cm) 
21. Kogelslingeren (4 kg) 60.59 Renate Beunder 14-05-2000 Leiden Atletiek Vrouwen
22. Gewichtwerpen 13.64 Annie van Anholt 07-09-2002 Attila V55
23. Gewichtwerpen 13.02 John Stegman 13-09-2003 Rotterdam Atletiek M40
24. Discuswerpen (2 kg) 54.53 Piet Meijdam 04-09-2004 Hercules Dordrecht M45
25. Werpvijfkamp 3926 Piet Meijdam 04-09-2004 Hercules Dordrecht M45
26. Kogelslingeren 26.56 Laura Blommestijn 04-09-2004 Rotterdam Atletiek V60
27. Gewichtwerpen 10.35 Laura Blommestijn 04-09-2004 Rotterdam Atletiek V60
28. Werpvijfkamp 3168 Laura Blommestijn 04-09-2004 Rotterdam Atletiek V60
29. Kogelslingeren 30.01 Laura Blommestijn 16-04-2005 Rotterdam Atletiek V60
30. 1.500m 5.06.48 Gert-Jan Schep 06-07-2017 Rotterdam Atletiek T36
31. Kogelstoten 7.10 Take Zonneveld  06-07-2017 Rotterdam Atletiek F40
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Het eerste Nederlandse record werd geves-
tigd in 1936, een jaar na de oplevering. 
Dat kwam op naam van Hans Houtzager 
(V&L, Den Haag) en wel op kogelslingeren 
(46.43m). Nadien zijn er nog 129 Nederlandse 
records verbeterd. In 1959 werden er enkele 
Nederlandse records geschrapt omdat er 
in dat jaar bij nameting van de Nenijtobaan 
niveauverschillen werden geconstateerd. Een 
merkwaardig en niet te begrijpen beslissing 
van de NTC (Nationale Technische Commissie) 
om twee records die in 1951 waren erkend, te 
laten vervallen, omdat 8 jaar (en 2 jaar) later 
niveauverschillen werden geconstateerd.

nederlandse kampioenschappen 
op de nenijto
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw 
gold de Nenijto als één van de snelste banen van 
Nederland. Mede hierdoor zijn er vele Neder-
lands kampioenschappen georganiseerd,  
met name voor de senioren. Hieronder een lijstje 
van de NK’s die op de Nenijto zijn gehouden.

In 1944 werd de finale van het clubkampi-
oenschap voor meisjes georganiseerd door 
Minerva. Deze werd afgelast wegens de zoge-
naamde ‘uitzonderingstoestand’. Dit was 
ingesteld door de Duitsers. Hierdoor werden 
samenscholingen van 4 of meer personen  
verboden. Er werd direct geschoten.

s

Op 3 juni 1956 springt Henk Visser zeer ver met 7,765 meter, een Nederlands record.

Kampioenschap Jaar/jaren
Dames 1941, 1949, 1950, 1955, 1956, 1959, 1967, 1990
Heren 1949, 1950, 1952, 1955, 1958, 1959, 1963, 1967, 1990
Jongens 1942, 1943, 1947, 1949, 1957
Meisjes 1943
B-kampioenschappen heren 1942, 1943
Horden, steeple en kogelslingeren 1953, 1954
Clubkampioenschap meisjes 1954
Clubkampioenschap dames 1955, 1956, 1965, 1968
Clubkampioenschap heren 1954, 1956, 1964
Vijfkamp dames 1954
Estafettes 1954, 1960, 1962, 1987
Tienkamp heren 1955

In vele gevallen werden de 200m horden, de 
3.000m steeple chase en kogelslingeren niet 
tijdens de reguliere NK verwerkt, maar elders. 
De reguliere NK vonden in 1953 plaats in Den 

Haag en de eerder genoemde nummers op de 
Nenijto. In 1954 werden eveneens bovenge-
noemde nummers op de Nenijto verwerkt. 
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s

Nenijto, 1956. Totaal verregende Nederlands kampioenschappen en zelfs gedeeltelijke afgelasting.

Nenijto, 2018. Prijsuitreiking clubkampioenschappen pupillen en junioren. Paula Vrolijk (gele trui) reikt de prijzen uit.
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11 juni 1989. Marjan Olijslager (re.) loopt 12.7 tijdens de tweede competitiewedstrijd senioren.

Nenijto, 29 mei 1960 – Internationale wedstrijden, tevens Olympische 

selectiewedstrijd. V.l.n.r.: Vic Mathews (GB), Eef Kamerbeek (PSV),  

Peter Nederhand (ALO), Marius Bos (V&L) en Herman Timme (Kimbria, 

voorheen Minerva). 

Nenijto, 14 juli 1957. De start van de NK 200m horden.  

V.l.n.r.: Ed van Gameren (DOS), Marius Bos (V&L), Joop Klip (Minerva), 

Peter Nederhand (ALO), Ed Boere (Minerva) en Jan Parlevliet (V&L).

t

t t




