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Historie RA
(Rotterdam Atletiek)

17

de eerste jaren
De eerste jaren van de fusie beleefde RA de 
nodige sportieve hoogtepunten.

bestuur
Het eerste jaar van bestaan (1992), was 
voor RA een overgangsjaar met een bestuur 
dat een mandaat kreeg van de leden om de 
fusie te voltooien. Dat bestuur bestond uit 
de volgende mensen: Peter Konijnenburg 
(voorzitter), Wim Jonkman (vice-voorzitter), 
Wim Bos (secretaris), Kees van Heijningen 
(penningmeester), Cobie Vrijman-Cornelissen 
(lid), Kees Machielse (lid) en Chris Rodenburg 
(lid). Op 23 mei 1993 werd bij de notaris het 
fusievoorstel getekend. In het voorjaar van 
1994 tijdens de eerste gezamenlijke jaarlijkse 
algemene ledenvergadering werd het eerste 
echte bestuur samengesteld. Wim Bos en Peter 
Konijnenburg stelden zich niet herkiesbaar. 
Ron Linssen stelde zich beschikbaar voor de 
positie van secretaris en werd in die functie 
aangesteld. Wim Jonkman nam de voorzitters-

hamer over van Peter Konijnenburg. Het 
bestuur bestond dus na de jaarvergadering uit 
6 personen.

trainers
Een vereniging kan niet zonder (goede)  
trainers. Het voormalige AVR heeft zich altijd 
geprofileerd als een prestatiegerichte vereniging, 
vooral op de baan. Successen worden niet 
alleen door atleten geleverd, maar ook door 
trainers. Het aantrekken van Haico Scharn 
was een goede zet van het duo Noorden-
bos/Martinot. Hij had een goede naam als 
midden afstandstrainer en heeft dat meer dan 
waargemaakt met atleten als Letitia Vriesde, 
Yvonne v.d. Kolk, Stella Jongmans, Desiree 
de Leeuw, Léon Haan en zijn eigen vrouw Els 
Vader. Door privé-omstandigheden heeft Haico 
in 1993 zijn trainingsactiviteiten moeten beper-
ken. In zijn plaats werd in december 1993 Bram 
Wassenaar voor de training op de Nenijto aan-
getrokken. Hij is tot 2002 trainer gebleven. Dat 
was jammer voor de bij hem trainende atleten, 
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die hem zeer node zagen vertrekken. Errol 
Esajas stond al jaren bekend als een befaamd 
sprinttrainer. Onder zijn leiding waren vooral 
de estafetteploegen van Metro niet te kloppen 
in Nederland. Ook bij RA zette hij die traditie 
voort. In 1993 was hij zelfs trainer/coach van 
de nationale 4 x 100m ploeg die tot driemaal 
het nationaal record wist te verbeteren. In 2015 
nam hij na bijna 30 jaar trainer te zijn geweest 
afscheid van RA. Hij begon op Rotterdam-Zuid 
zijn eigen trainingscentrum wat hij heden ten 
dage nog heeft.

Bij de jeugd viel het duo Thea Giesen en Theo 
de Bruijn op die met de C- en D-meisjes goede 
resultaten behalen. Janny Smit had vele jaren 
de pupillen onder haar hoede, wat immers de 
kweekvijver is voor toekomstig talent.

Huug Fischbuch werd lid van Minerva in 
1948, 16 jaren oud. Vele jaren heeft zich al lid 

ingezet voor allerhande wedstrijden en com-
petities. Hij werd zelfs Nederlands kampioen 
hinkstap springen in 1959. Toen hij nog volop 
aan wedstrijden meedeed, assisteerde hij Joop 
Tournier Sr. samen met Herman Timme op de 
onderdelen kogelstoten en discuwerpen. Na 
zijn actieve carrière werd hij trainer/coach van 
AVR. Met name de competitieploegen hadden 
zijn grote aandacht. Samen met Marjan  
Olyslager was hij de enige trainer die zowel 
het diploma ‘Trainer-coach B’ alsmede het 
diploma ‘Sprint en horden’ bezat. Huug begon 
met training geven in 1966 en is gestopt in 
1994. Eén van de hoogtepunten in zijn lange 
trainerscarrière is het behalen van het Neder-
lands estafettekampioenschap bij de mannen 
op zowel de 4 x 100m als de 4 x 400m in 1974. 
Rijn v.d. Heuvel liep in beide estafetteteams 
mee.

V.l.n.r.: Perry Vrisekoop, Peter Poppe en Peter Spiering.s
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mannen
Vlak voor de eerste competitiewedstrijd van 
1993 was het nieuwe (door Jolanda Velthof 
ontworpen) wedstrijdtenue gereed. Het bleek 
een snel pak want tijdens het eerste nummer, 
de 4 x 100m estafette, verbeterde het team van 
Gio MacBean, Paul Franklin, Clement Moe en 
Frans Maas het Nederlands record tot 40.02 
(oude record stond met 40.03 op naam van 
AAC). Dit record hield stand tot 2012 toen het 
verbeterd werd door Phanos tot 39.92. Sinds 
2013 is het record weer in handen van RA via 
38.41, 38.37, 38.21 en 38.03 (2018).

Toch bleek aan het eind van twee competitie-
dagen dat niet RA, maar AAC bovenaan stond. 
In de finale, op 5 september 1993, zou alles 
rechtgezet worden, althans dat was de  
bedoeling. Het zou allemaal heel anders lopen. 
Op 1 augustus 1993, tijdens een Grand Prix 
wedstrijd in Keulen, reageerde Erik de Bruin 
positief bij de dopingcontrole. Door de KNAU 
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Trainer Errol Essajas.

Trainer Cor Bezemer in 

actie tijdens de Rotterdam 

Marathon.

Clement Moe, eerste 

RA’er onder de 21 seconden 

op de 200m.
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werd hij geschorst en mocht derhalve niet 
meedoen aan het WK te Stuttgart. Erik vocht 
de beslissing aan bij de burgerrechter en met 
succes. ‘s Vrijdags voor de competitiefinale 
sprak die hem vrij wegens gebrek aan bewijs. 
De KNAU informeerde de IAAF die direct 
reageerde met een fax: iedereen die aan de 

finalewedstrijd mee zou doen, liep de kans 
geschorst te kunnen worden. Dit werd op 
zondagmorgen in Eindhoven door de KNAU 
medegedeeld aan de verzamelde ploegen.  
Atleten en ploegleiders werden boos en  
probeerden de ploegleiding en het bestuur van 
RA ervan te overtuigen Erik terug te trekken. 
Daarmee zou de weg vrij zijn geweest om een 
normale wedstrijd te houden. De ploegleiding 
en het bestuur stonden als één man achter 
Erik. Daardoor trok een aantal ploegen en  
atleten (ook van RA) zich terug voor de wed-
strijd. Ondanks dat enkele ploegen en een 
redelijk aantal atleten zich terugtrok, ging 
de wedstrijd toch door met onvolledige en 
afgelaste nummers. Voor het eerst in de 
geschiedenis dus geen clubkampioenen. 
Enige maanden later bleek dat RA juist had 
gehandeld: de tuchtcommissie van de KNAU 
sprak Erik vrij wegens onvoldoende bewijs. 
Die uitspraak werd tot ieders verrassing over-
genomen door de IAAF. Daarmee lag de weg 
vrij voor Erik om weer aan wedstrijden deel 
te nemen, althans in ieder geval tot het voor-
jaarscongres van de IAAF in juni 1994. Daar 
zou een definitief besluit genomen worden. 
Hij werd geschorst voor vier jaar. Erik besloot 
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Frans Maas.

Paul Franklin.

Jaap de Knegt.
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zijn carrière te beëindigen. In 1998 kwam hij in 
het nieuws wegens een dopingaffaire rond zijn 
vrouw, de Ierse zwemster Michelle Smith.

vrouwen
Letitia Vriesde miste door een enkelblessure 
de WK in Stuttgart in 1993. In het najaar bleek 
ze weer helemaal hersteld want op Puerto Rico 
werd ze eerste op zowel de 800m als op de 
1.500m tijdens de kampioenschappen voor 
Centraal Amerika en het Caraïbisch gebied. 
Stella Jongmans beleefde in 1993 een minder 
succesvol jaar. Tijdens de Europacup 1993 op 
Cyprus wist ze wel de 800m te winnen, maar 
onder de twee minuten kwam ze dat jaar niet. 
Yvonne v.d. Kolk werd achtervolgd door bles-
sures en kon daardoor geen aansprekende 
resultaten neerzetten. Voor Saskia Oversluizen 
was 1993 een prima jaar. Niet alleen werd ze 
zowel indoor als outdoor ranglijstaanvoerster 
van Nederland op hoog, maar ook indoor-
kampioen 1993, een titel die ze ook in 1994 
behaalde. Door de verwikkelingen tijdens de 
competitiefinale 1993 in Eindhoven, werden 
de vrouwen van RA geen clubkampioen. Na de 
voorwedstrijden stond de ploeg niet bovenaan, 
daardoor zal er in 1994 geen ploeg van RA naar 
de Europacup worden afgevaardigd. Jessie 
Hulst vertrok in augustus 1993 voor een jaar 
naar de Universiteit van El Paso in Texas om daar 
te studeren en de atletieksport te beoefenen.

versterking
Door de fusie werd vooral de eerste mannen-
ploeg versterkt. Via de Stichting Rotterdam 
Topsport werden o.a. lid: Erik de Bruin, Emiel 
Mellaard, Frans Maas, Robin van Helden en 
Corrie de Bruin. Stella Jongmans was al eerder 
lid geworden. 

Bij de diverse Nederlandse Kampioenschappen 
was RA door deze toppers dus succesvol, vele 

medailles waren het gevolg. In 1993 werd het 
WK te Stuttgart gehouden. Toch deden er van 
RA maar weinig mee, sterker nog, alleen Frans 
Maas beleefde een kortstondig optreden op 
ver. Hij haalde op het nippertje de limiet, maar 
kreeg tijdens de wedstrijd last van een oude 
blessure en moest helaas opgeven. Erik de 
Bruin mocht dus van de KNAU niet meedoen, 
Robin van Helden was geblesseerd, Léon Haan 
had last van een virusziekte, Emiel Mellaard en 
Stella Jongmans haalden de limiet niet, Letitia 
Vriesde had haar enkel verstuikt, Yvonne v.d. 
Kolk was geblesseerd en Corrie de Bruin zegde 
wegens privé-omstandigheden af. Toch deden 
er nog twee atleten van RA mee aan het WK: 
Ellsworth Manuel en Edelbert Martinus. Zij 
kwamen voor de Nederlandse Antillen uit op 
de 4 x 100m, waar zij in de series werden uitge-
schakeld.

Tijdens het NK Indoor van 1994, ging de titel 
op kogel voor het eerst sinds vele jaren niet 
naar Erik de Bruin. Hij ontbrak wegens een lies-
blessure. Enkele leden van RA kwalificeerden zich 
in het voorjaar van 1994 voor het EK Indoor te 
Parijs. Stella Jongmans was de succesvolste 
daar zij met een nieuw Nederlands record op 
de 800m een vierde plaats behaalde. Robin van 
Helden werd door een val op het laatste rechte 
stuk uitgeschakeld voor een finaleplaats op de 
1.500m, Léon Haan werd kansloos in de series 
800m uitgeschakeld en Frans Maas beleefde 
een teleurstellend optreden op verspringen.

s

Letitia Vriesde.
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Paul Franklin was een vaste kracht in het 
natio nale 4 x 100m team. Maar liefst driemaal 
verbeterde de ploeg het nationaal record. Toch 
was dat voor de KNAU geen reden om de ploeg 
af te vaardigen naar het WK van 1993 in  
Stuttgart. Ook met de nationale 4 x 200m-ploeg 
wist Paul het Nederlands record te verbeteren.

Het Nederlands record 4 x 200m indoor voor 
clubteams werd in 1994 heroverd door RA (dit 
werd in 1997 door Hellas verbeterd). Corrie de 
Bruin verbeterde in 1994 het nationaal indoor-
record kogelstoten MA tot 17.40m.

de a/b-jeugd
Doordat enkele junioren doorgestroomd waren 
naar de senioren, bereikte de A/B-meisjesploeg 
voor het eerst sinds jaren niet de finale van de 
clubkampioenschappen. Hoopvol wachtte men 
op de doorstroming van talentvolle C-jeugd. 
Tijdens de JAV van maart 1994 werd er voor het 

eerst geen prestatieprijs uitgereikt voor deze 
categorie. Corrie de Bruin werd lid van RA, vlak 
voor de Adriaan Paulen Memorial 1993. Daar 
gaf zij meteen maar haar visitekaartje af: een 
nieuw Nederlands seniorenrecord kogelstoten 
van 18.12m, hoewel zij formeel nog B-juniore 
was. Enige maanden later, tijdens het EK Jeugd 
in Spanje, werd ze Europees Jeugdkampioene 
discuswerpen en behaalde ze brons op kogel. 
Tonja de Bruin komt op als hordenloopster. 
Gert-Jan Rijk is een verdienstelijk sprinter en 
is een vaste kracht in de sprintploeg van de 
senioren. Tonny v.d. Mee is de eerste junior 
die een medaille behaalde tijdens het NK 
halve marathon voor JA. Onder “tropische” 
omstandig heden wist hij in 1993 een zilveren 
plak mee naar huis te nemen (1.24.50). Remy 
Hofland komt op als meerkamper.

de jongste jeugd
In de zomer van 1993 kwamen enkele talent-

t tLeo v.d. Blom. Danny Ringlever in een wintercross.
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volle leden van Fortuna over naar RA. Jifke 
Heijster (MD) won tijdens de D-spelen in 
Amsterdam de 1.000m. Samen met Martine 
Wassink, Lily Spencer, Barbara van Bergen, 
Marijke Mannak, Petra Groeneboom enz. 
vormden de C-meisjes een ploeg om rekening 
mee te houden. Bij de C-jongens valt het kogel-
stoten op van Leo v.d. Blom.

Bij de pupillen waren Eder Jardim en Renate 
Snabel succesvol in 1992. Bij de pupillen B 
stonden zij dat jaar bovenaan op de nationale 
verspringlijst. Andere talentvolle pupillen zijn 
o.a. Daniël de Wild, Michael Mathew, Sergei 
Uiterloo en Jemaima Uiterloo. Teveel om op te 
noemen. Daniël en Michael behoren in 2003 
tot de nationale sprinttop bij de junioren.

de latere jaren tot 2000

bestuur
In de jaren na 1994 wisselde het bestuur 
nogal eens van samenstelling. Verschillende 
bestuursleden stapten om diverse redenen 
op. Dit was niet bevorderlijk voor het runnen 
van een vereniging. Begin 1997 bestond het 
bestuur uit 7 personen, echter zonder voor-
zitter. Eind 1997 waren er nog maar vier over: 
Jan Lagendijk (voorzitter), Hans Hoenders 
(secretaris), Jeannette Bezemer (penning-
meester) en Henk Berkhof (lid). Jan Lagendijk 
was voorzitter geworden omdat de zoektocht 
naar een voorzitter mislukt was. Jan heeft zich 
enkele jaren naar beste weten ingezet voor de 
vereniging, maar door drukke werkzaamheden 
kwam hij gewoon tijd tekort om zijn taak naar 
behoren uit te voeren. Edwin van Noort werd 
de opvolger van Jeannette Bezemer en in 1999 
werd het bestuur uitgebreid met Peter Spiering. 
Peter was al vele jaren een vaste kracht achter 
de schermen. In april 2001 traden de voorzit-
ter, de secretaris en de penningmeester af. Dit 

kwam hard aan in de vereniging. Achter de 
schermen werd hard gewerkt om tot een nieuw 
bestuur te komen. Zonder iemand te kort te 
willen doen, kunnen in dit verband Wim v.d. 
Bremen en Peter Spiering genoemd worden. 
Zonder hen zou de historie van RA er anders 
hebben uitgezien. Enige maanden later was er 
een nieuw bestuur dat op 6 juni aan de leden 
werd gepresenteerd: Monique Kempff als voor-
zitter a.i., Peter Spiering als secretaris en André 
Bossche als penningmeester. Oud-gediende 
Peter Blommestijn kwam het bestuur verster-
ken. Na jarenlang actief te zijn geweest op de 
baan (en nog steeds ís), vond hij het tijd om 
achter de bestuurstafel te kruipen. 

vrijwilligers
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. 
Eén van de redenen van de fusie van 1993 
was dan ook om het kader van beide clubs 
te verenigen. Gelukkig zijn er nog steeds 
mensen bereid zich voor de club in te zetten. 
Zo iemand is bijvoorbeeld de ledenadministra-
teur. In het begin werd dit waargenomen door 
Mirjam v.d. Bremen. Later is dit overgenomen 
door Johan de Boer die dit werk jarenlang met 
veel verve heeft gedaan (gestopt in 2010). Zijn 
taak werd overgenomen door André Bossche 
en tegenwoordig verzorgt Kim Bakker de leden-
administratie. 

Zonder anderen te kort te doen, komen hier 
enkele namen van mensen die zich al jarenlang 
belangeloos inzetten voor de vereniging: Wim 
en Anneke v.d. Bremen (ook al vele malen 
actief als ‘bruggenbouwer’), Ton Verwey, Joop 
en Gilberte Olie, Berta Visser, Irma Reiding. 
Let wel, er zijn nog talloze anderen die zich 
inzetten als jurylid, kantinehulp, chauffeur, 
begeleider en noem maar op. Teveel om op te 
noemen. Toch nog enkele namen: de mensen 
die het clubblad maken. Eind 1998 stopte Adri 
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v.d. Berge er na 13 jaar mee. Zijn taak werd 
overgenomen door Erwin Suvaal, Luci van 
Engelen, Jaap de Knegt en Arjan van Drielen. 
Met Erwin en Luci aan het roer had RA het 
mooiste clubblad van Nederland. Voeg daarbij 
de vele honderden foto’s die Erwin maakt(e) en 
het plaatje is compleet. Eind december 2003 
hebben zij na 5 jaar besloten om hun werk-
zaamheden te staken. Gelukkig stonden Arjan 
van Drielen en Gaby Eenschoten klaar om hen 
op te volgen. Erwin bleef wel als fotograaf en 
adviseur op de achtergrond actief. Om een 
kwalitatief hoogstaand clubblad te maken, is 
tijd nodig. En die ontbreekt nogal eens. Wat 
veel mensen zich niet realiseren, is dat een 
fraai clubblad in elkaar zetten niet zo eenvoudig 
is. Sinds 2014 beschikt RA niet meer over een 
clubblad, maar valt er enkele malen per jaar het 
RA-magazine door de bus dat gemaakt wordt 
door Erwin Suvaal, Luci van Engelen en Ab Bol. 
Op de internetsite van RA is de actualiteit te 
vinden en het magazine is voor de achtergrond.

De Stichting Sportbevordering Nenijto beheert 
de kantine. Wegens gebrek aan vaste krachten 

hiervoor, wordt de kantine tegenwoordig 
gerund uit een pool van vrijwilligers.

trainers
Marjan Olyslager is zonder meer een toptrain-
ster te noemen. Na haar actieve carrière ging 
ze vrijwel meteen door als hordentrainster. 
Daarnaast geeft ze ook trainingen bij ATR 
(Atletiek Trainingscentrum Rotterdam, een 
regio training). Richard Kooijman is ook al 
vele jaren trainer. Aanvankelijk bij de mannen 
van de lange afstand als opvolger van Dirk de 
Bruijn, maar later en nu ook nog, vooral voor 
de midden afstand. Richard is een echte club-
man die zijn hele leven al lid is en is vrijwel 
elke avond op de baan te vinden. Daarnaast 
ook nog eens bij vele wedstrijden en trainings-
kampen. Piet Verhagen was al vele jarenlang 
trainer van de middenafstand. Ook verzorgde 
hij regionale trainingen. Piet is wegens gezond-
heidsredenen gestopt in januari 2018. 

Voor de lange afstand waren er Ton Bijl en 
Cor Bezemer. Zij zetten de Bijl-Bezemerlopen 
op, die nu niet meer weg te denken zijn als 
voor bereiding op de Rotterdam Marathon. 
Ton verloor het leven bij een auto-ongeluk 
in 1993. Als herinnering is de zogenaamde 
Ton Bijl trofee bedacht: de snelste RA-man 

t

s Trainer Richard Kooijman instrueert Myriam de Waal

Henk en Wil van de Meerendonk.
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en RA-vrouw tijdens de Rotterdam Marathon 
krijgen een speciaal door Bert van Beek ont-
worpen trofee. Inmiddels is ook Cor Bezemer 
ons in oktober 2002 ontvallen. Cor was een 
bijzonder mens en trainer en zeer geliefd, en 
niet alleen bij zijn atleten. De Ton Bijl trofee is 
nu omgedoopt in de Bijl-Bezemer trofee. In de 
zomer van 2003 is er voor Cor een opvolger 
gevonden in de persoon van Ruud Onland, 
geen onbekende in het hardloopwereldje. 
Andere trainers voor de lange afstand zijn Dick 
Eduard en Aad van Galen. Later zijn daar nog 
Jos Keukelaar en Paul Wuestenenk bijgekomen. 
Ook op het Langepad zijn trainers actief die 
dat al vele jaren doen zoals Hans Fleischhauer, 
Henk Berkhof, Rob Broeren, Iris Meerts en 
Michel Kooijman.

Naast trainers voor allerlei (sub)toppers, zijn 
er ook nog trainers voor die groepen mensen 
die prestaties niet als hoogste goed hebben. 
Een vrouw die dit al jarenlang heeft gedaan, 
was Riet de Bruijn. Zij verzorgde de trainingen 
voor dames zonder wedstrijdaspiraties. Dit 

was een hechte vriendinnenclub en onder Riets 
leiding ging het er fanatiek aan toe. Zelden 
heeft ze een training overgeslagen. Als ze zelf 
niet kon lopen, begeleidde ze de dames op de 
fiets! Hulde voor Riet. Nog een dame die al 
jarenlang actief was voor het conditiegebeuren,  
is Coby Vrijman, bijgestaan door zoon Emile.  
Caspari de Geus trainde jarenlang op maandag  -
avond een groep, zeer tot tevreden heid van de 
deelnemers. 

s

s

Op maandagavond geeft Caspari de Geus (met zonnebril algemene conditietraing. V.l.n.r.: Tinie Lateur, Aad Meijer, Anette Lengkeek, Paul Breijs, 

Caspari de Geus, Mark ‘t Hart, Leo Pols, Markus Meulmeester. Zittend: Aad van Dijk.

Trainer Dick 

Eduard.
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Naast de looptrainers, waren en zijn er ook 
trainers voor de technische nummers. Zonder 
meer de langstmeelopende is Walter Suvaal, 
die zich al jaren inzet voor het kogelstoten en 
discuswerpen. Daarnaast mag zeker niet zijn 
inzet vergeten worden voor de minder valide 
sporter. Al vele jaren is hij trainer van Willem 
Noorduin die al in 1992 (para)Olympisch goud 
won. Bovendien is hij ook op andere gebieden 
actief voor de minder valide sporter. Andere 
technische trainers die al jarenlang actief 
zijn, zijn Frans v.d. Ham (pols), Marc Suvaal 
(pols), Erwin Suvaal (hoog) en Jeroen v.d. Meer 
(speer). Na enige jaren bij AAC te hebben  
vertoefd, is Ellsworth Manuel weer terug op de 
Nenijto waar hij inmiddels al vele jaren trainer 
is op ver en hinkstap. 

Bij de jongste jeugd stopte Janny Smit er in 
1997 mee, na vele jaren actief te zijn geweest 
bij de pupillen. Bij de jongste jeugd zien we 
veel wisselingen, maar wat opvalt, is dat veel 
van de nieuwe train(st)ers vroeger zelf als pupil 
bij RA/AVR/Metro begonnen zijn. 

resultaten
Nu maar eens de resultaten die RA heeft 
behaald. Laten we voor de verandering eens bij 
de vrouwen beginnen. In de eerste jaren na de 
fusie, was RA internationaal actief. Hier mag 
de naam van Letitia Vriesde niet ontbreken. 
Sinds 1988 was ze een regelmatige gaste op 
de internationale pistes. Helaas verruilde ze in 
1997 haar lidmaatschap voor dat van Ciko’66 
uit Arnhem. Daar behaalde ze ook nog aan-
sprekende resultaten. In de zomer van 2003 
kwam ze helaas negatief in het nieuws doordat 
ze beschuldigd werd van dopinggebruik (het 
betreffende middel zit o.a. in koffie en werd 
in 2004 van de dopinglijst afgevoerd). Letitia 
nam vanaf 1988 onafgebroken deel aan de 
Olympische Spelen. Viermaal kwam ze in de 

Trainer Piet Verhagen op de fiets tijdens een training op de Nenijto.

Rechts Geert-Jan Wassink.

s

s

John Stegman (links) en Walter Suvaal.
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halve finale van de 800m of de 1.500m. Haar 
beste resultaat was een 5e stek op de 800m 
in de halve finale, zowel in 1992 als in 1996. 
Daarnaast nam ze deel aan talloze internatio-
nale kampioenschappen, zoals de CAC-games, 
Zuid-Amerikaanse kampioenschappen etc. 
Driemaal werd ze Nederlands Kampioen, op 
de 400m, 800m en 1.500m (alleen indoor!). 
Corrie de Bruin stapte evenals Letitia ook 
in 1997 over naar Ciko’66. Toch heeft ze in 
de enkele jaren dat ze lid was, maar liefst 16 
Nederlandse titels behaald (alleen op kogel 
en discus). Door blessures heeft ze moeten 
besluiten met de actieve wedstrijdsport te 
stoppen. Stella Jongmans beleefde haar beste 
jaren in 1995 en 1996. In 1996 behaalde ze een 
zilveren medaille op de 800m tijdens het EK 
Indoor. Stella baarde opzien door in dat Olym-
pisch jaar in de Playboy te poseren. Tijdens de 

ss
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Judith Vis, cludrecordhoudster op verspringen met 6.24m.

Heusden (België), 2002. De nacht van de atletiek. Renata Haring op 

de 800m.

Boven. Stella Jongmans 

Onder. Liesbeth Oud, kampioen op 400m. horden en 800m. bij het EK 

voor doven.



rotterdam atletiek 100 jaar212

OS van Atlanta van 1996 reikte ze tot de halve 
finale op de 800m. Een jaar eerder behaalde ze 
goud bij de Universiade, ook op de 800m. 

Maar een jaartje later werd een C-meisje lid, 
vlak voor de competitiefinale. Tot op heden 
behaalde ze veel successen: maar liefst 17 
Nederlandse kampioenschappen op vooral 
de hordennummers, maar ook op ver en de 
zevenkamp. Daarnaast 2 Nederlandse records 
op de 100m horden. En elk jaar naar een inter-
nationaal kampioenschap. In 2003 ging het 
tijdens het WK in Parijs helaas mis: door een 
voor haar doen slechte start, bleef ze steken in 
de series van de 100m horden. Maar in 2002 
reikte ze tot de halve finales op het EK. Haar 
beste resultaat behaalde ze in 2001 tijdens het 
EK onder 23 jaar in Amsterdam: een vierde 
plaats op de 100m horden. Onder leiding van 

trainers Richard Kooijman en Marjan Olyslager 
kunnen heeft ze vele successen behaald. Hard-
nekkige blessures noopten haar tot stoppen 
met de atletieksport rond 2009/2010. Haar 
carrière in de atletiek was voorbij, maar niet 
in de…. bobsleesport. Samen met oud-atlete 
Esmé Kamphuis schopte ze het tot een bronzen 
medaille op de EK van 2011 en vierde plaats op 
de Olympische winterspelen in Sotsji (2014). 
Dat was de beste prestatie ooit van een Neder-
landse bobslee op een olympisch toernooi. 
Tijdens haar actieve atletiekcarrière won ze 
ook tweemaal de Ter Specke Bokaal. Achter de 
schermen is ze nog steeds actief voor Rotter-
dam Atletiek. Haar naam: Judith Vis.

En hoe zit het de andere vrouwen? Renata 
Haring brak door op de 800m. In 2003 liep 
ze voor het eerst onder de 2.06 en dat kostte 

Boven. Renata Haring scheert persoonlijk de snor van Jan Bosscha, 

nadat ze op de 800m. onder de 2.06 heeft gelopen. 

Onder. Vlaardingen 1995. Jessie Hulst in de Zuidersterloopserie op de 15 km.

Sittard, juli 2002. Rikkert van Rhee is eerste op het NK 400m.  

in 46.83.

s s
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masseur Jan Bosscha zijn snor. Petra Groe-
nenboom liep hard op de 400m, als MB wordt 
ze in 1995 o.l.v. Theo de Bruin Nederlands 
kampioen op deze afstand. Daarna ging het 
enkele jaren wat minder, maar vanaf 2002 is 
ze terug bij de Nederlandse top. Liesbeth Oud 
beleefde in 1999 een topjaar: zij werd Europees 
Kampioen bij het EK Doven op zowel de 400m 
horden als de 800m. Maar in 2001 werd zij ook 
eerste op de 800m bij de Deaflympics, ook op 
de 800m. In december van dat jaar ontving zij 
uit handen van wethouder Nico Janssens de 
Faas Wilkes-prijs voor haar prestaties. Jessie 
Hulst komt halverwege de jaren negentig op 
als lange afstandsloper en verbetert club-
records op de 15 km, 10 EM (onder het uur),  
20 km en de halve marathon. Een poging op 
de marathon mislukt jammerlijk. De jaren erna 
ontbrak het haar wegens een drukke studie 
aan tijd om voldoende te trainen. In 2018 
emigreerde ze met haar man Jim Svenøy naar 
Canada.

In de competitie deden de RA-vrouwen mee 
met de Nederlandse top, maar in 1994 werd 
het laatste clubkampioenschap behaald. 

de mannen
Eén van de doelstellingen van RA was om het 
clubkampioenschap bij de mannen te pakken. 
In het laatste decennium van de 20e eeuw lukte 
dat niet, ondanks dat in de beginjaren van RA 
vele klinkende namen lid waren, zoals Frans 
Maas, Emiel Mellaard, Léon Haan, Robin van 
Helden, Erik de Bruin. Sterker nog: RA kwam 
enkele jaren uit in de promotie/degradatie-
wedstrijd en heeft zelfs één jaar in de eerste 
divisie gebivakkeerd. Gelukkig is RA terug op 
het hoogste niveau en doet onze club weer 
van zich spreken. In 2003 werd een derde plek 
behaald, de hoogste in jaren. 

In 1997 kwam Miguel Lopes op als 400m 
loper en verbeterde het clubrecord van Erik v.d. 
Veen tot 46.58. Een jaar later behaalt hij zijn 
eerste en enige Nederlands kampioenschap 
op dit nummer. Enige jaren later volgt Rikkert 
van Rhee hem op, in 2003 werd hij voor de 
2e achter eenvolgende maal kampioen op de 
400m, een prestatie die alleen werd geleverd 
door de legendarische Rijn v.d. Heuvel in 1970 
en 1971. In 1998 werd de Noorse topper Jim 
Svenøy lid van RA. Hij had in de jaren daarvoor 
al naam gemaakt op de 3.000m steeple en 
nam in 1996 deel aan de Olympische Spelen 
in Atlanta. Ook in Sydney 2000 was hij van de 
partij en daarin werd hij 9e. Jim bezit clubre-
cords op de 3.000m met en zonder steeple, 
de 5.000m en de 10.000m. Door blessureleed 
was hij te laat in vorm om aan de WK in Parijs 
(2003) deel te nemen.

In 2001 werden de neo-senioren Nederlands 
kampioen, dat gaf recht op Europacupdeel-
name. Een gemengde Rotterdamse ploeg 

s Judith Vis in actie bij het NK teams.
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(samen met PAC) nam deel in 2002 te Kopen-
hagen waar de jongens een 5e plaats in de 
wacht wisten te slepen en de meisjes zelfs een 
tweede!

de jeugd
Eind jaren negentig duiken steevast enkele 
namen op die na 2000 doorbraken: Judith 
Vis, Jiva Jaliens, Eva Dollart, Raphaël Dollart, 
Geert-Jan Wassink, Eder Jardim en Michael 
Mathew. De laatste is in 2003 jaar uitgegroeid 
tot een topsprinter. Samen met zijn maatjes 
Steven de Jesus, Miguel van Dillenburg en 
Daniël de Wild wisten zij dit jaar maar liefst 
3 estafettekampioenschappen te behalen en 
het NR voor neo-senioren te verbeteren op 
de Zweedse estafette dat tot op heden (2018) 
nog steeds niet is verbeterd. Michael is de 
laatste jaren steevast een vaste kracht op de 

diverse NK-podia. Geert-Jan Wassink is al 
lid van RA sinds zijn D-juniorentijd. Hij is in 
het bezit van vrijwel alle clubrecords op de 
middenafstand t/m de B-junioren. Daarnaast 
was hij een begenadigd verspringer en ook op 
de meerkamp stond hij zijn mannetje. Er zijn 
weinig atleten in Nederland zijn die over de 6 
meter kunnen springen en 1.52 op de 800m 
kunnen lopen… Het clubrecord bij de JC op de 
1.000m (2.38.86) liep hij nota bene tijdens een 
zevenkamp. In 2003 was daar ineens Churandy 
Martina, die vriend en vijand verrastte op het 
NK Junioren in Lisse. Overgekomen van de 
Antillen liep hij naar een nieuw Nederlands 
juniorenrecord op de 100m (10.33), dat hij 
enkele weken later verbeterde tot 10.29. Ook 
op de 200m liep hij een NR met 20.71. Dit 
record werd niet erkend omdat hij officieel 
geen Nederlander was.

Lisse, 2003. Prijsuitreiking 200m. op het NK-junioren. V.l.n.r.: Maarten Heisen (Clytoneus), Churandy Martina en Daniël de Wild.t
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In 2000 wordt een kleine Marokkaanse jongen 
lid van RA. Piet Verhagen neemt hem onder zijn 
hoede en wist direct dat hij een klein pareltje in 
handen had. In 2001 voerde deze jongen de 
Nederlandse ranglijsten aan op de 3.000m en 
de 5.000m met resp. 8.22.56 en 14.22.09. Dat 
zijn tijden waar menig senior zich stuk op bijt. 
Zijn naam: Said Ayada. Enkele jaren trainde hij 
bij Rachid Ben Meziane en behaalde ook op de 
weg goede resultaten, zoals onder de 30 min. 
op de 10 km en onder de 50 minuten op de 10 
Eng. mijl (bijna een clubrecord).
In 1995 en 1996 worden Marcel Fakkers en 
Daniël de Wild ´Nederlands Kampioen´ op de 
80m horden (bij de C-spelen in Amsterdam, 
die als ´officieus NK´ worden beschouwd’. 
Marcel is geen lid meer, maar Danièl heeft zich 
ontwikkeld tot een verdienstelijk sprinter en 

verspringer. Bij de jongste jeugd zien we de 
laatste jaren weinig verandering in de top tiens 
aller tijden. 

masters mannen
De masters (voorheen veteranen) doen al jaren 
op het hoogste niveau mee. Zonder meer de 
succesvolste was Steef Kijne. In 1994 werd hij 
wereldkampioen op zijn favoriete nummer: de 
3.000m steeple. Ook was hij eenmaal tweede 
op een WK en EK. Daarnaast sleepte hij nog 
talloze nationale medailles in de wacht. In 
de competitie draait RA in de hoogste regi-
onen mee en in 2003 had een serieuze gooi 
naar de titel er in gezeten, ware het niet dat 
de lange afstanders een trainingsweekend 
(bijna allen veteranen toevallig) tijdens dat 
weekend hadden gepland (lang voordat de 

A’dam 2003. Competitie 5.000 m. Saïd Ayada (878), in 2001 ranglijst-

aanvoerder bij de JA op de 3.000 m. en de 5.000 m. Geert-Jan Wassink.t

t
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s Keith Beard, clubrecordhouder op speerwerpen met 76.12m.

Sylvain Ephimenco.Steef Kijne (links) en Flip Dekkers.

Veteranenploeg. Staand v.l.n.r.: Jan Moerer, Piet van Doorn, Piet Verhagen, Chris Rodenburg, ?, Louise Zimmerman, Joop Tournier Jr.,Cor Bezemer 

en Joop Tournier Sr. Midden v.l.n.r.: Peter Blommestijn, Theo Spek, Rina Schouten en Henk Berkhof. Voorste rij v.l.n.r.: Gerrit Kramer, Gerard Elderson en 

Francis Mulders.
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finaledatum bekend was overigens). Sylvain 
Ephimenco grossierde in clubrecords in zijn 
klasse (M45) en verbetert hier en daar nog 
een Frans record. Keith Beard is op speer nog 
even fanatiek als vroeger en verbeterde zich 
als veteraan in 2003 zelfs tot 68.22m! In 2002 
behaalde hij een zilveren medaille tijdens het 
EK-Masters. John Stegman doet goed mee op 
kogel slingeren, maar de laatste jaren wat last 
van zijn rug zodat zijn prestaties niet naar zijn 
zin zijn. Koos Reiding bezit twee Nederlandse 
records (h.s.s., indoor en outdoor), maar heeft 
de laatste jaren wat pech door blessures en een 
enkelbreuk. Gerard Elderson was jaren ploeg-
leider. Waar nodig, loopt hij ook de kortere 
afstanden. Hans Bos mag nog apart genoemd 
worden, daar hij op competitiedagen op drie 
afstanden werd ingezet: 1.500m, 5.000m en 
op de 400m bij de Zweedse estafette. Hulde! 
Ook Amriet Oemraw heeft dit wel eens gedaan. 
En de nestor van de masters is natuurlijk Peter 
Blommestijn. Tegenwoordig (2018) doet hij 
nog steeds mee en is hij al jaren ploegleider.

masters vrouwen
Twee namen vallen op: Laura Blommestijn 
en Louise Zimmerman. Beiden zijn al sinds 

mensenheugenis lid, eerst van resp. Hollandia 
en AVR. Louise is de eerste vrouw van RA die 
de marathon heeft volbracht (1978, Maassluis, 
3.40 uur). Laura grossierde in clubrecords en 
heeft al menig medaille van diverse kleuren van 
NK’s aan de muur hangen. Mirjam v.d. Bremen 
verbeterde clubrecords op de werpnummers, 
met kogelslingeren als favoriet en behoorde tot 
de Nederlandse top. Ook Michelle Blomme-
stijn verbeterde vele clubrecords en ook zij is 
een aanwinst voor de competitieploeg. Leuk 
detail is dat zij al een paar keer samen met 
haar moeder in één competitiewedstrijd aan de 
start kwam. In de beginjaren van RA werd een 
Russische dame lid, vrouw van Peter van Gils, 
zelf een verdienstelijk marathonloper. In Rus-
land had ze al eens onder de drie uur gelopen 
op de marathon, maar als lid van RA wist ze 
dat kunststukje niet te herhalen. Beste presta-
tie was haar 3.08 op de marathon van Brugge 
(1997). Haar naam: Tatjans Maslova. Andere 
namen op de lange afstand zijn Henny van 
Luijpen, Janny Eijer en Francis Mulders. Maar 
de eerste jaren van het nieuwe millennium ging 
de aandacht vooral uit naar Luci van Engelen 
die in enkele jaren een opmerkelijke progressie 
boekte. Haar eerste marathon volbracht ze 

ss Barendrecht, 2003. Peter Blommestijn. Nenijto, 2002. Gerard Elderson wisselt op Koos Reiding.
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in minder dan 3.30 uur, in 2003 verbeterde 
ze het clubrecord ‘overall’ tot een fraaie 3.05 
uur. In 2004 was zij de eerste RA-vrouw die de 
marathon onder de drie uur wist te volbrengen 
(2.57.34). In de twee daaropvolgende jaren wist 
zij die tijd nog te verbeteren tot resp. 2.55.57 en 
2.54.25.

willem noorduin
Deze man verdient een speciaal plaatsje in dit 
overzicht. Al in 1986 nam hij al deel aan zijn 
eerste WK voor minder valide sporters. Daarna 
ging het alleen maar bergopwaarts. Sinds 1988 
is hij vaste deelnemer aan de paralympische 
spelen en elke keer kwam hij minstens met één 
medaille naar huis! In 1992 werd hij voor het 
eerst paralympisch kampioen op zowel kogel 
als discus (Barcelona). In de Sport International 
stond toen een schitterende foto van hem 
van de winnende worp op discus. In 2000 in 
Sydney kwam hij met twee zilveren medailles 
in de koffer naar huis. In de zomer van 2004 
maakt hij zijn opwachting in Athene, zijn vijfde 
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Waalwijk, mei 1999. Tatjana Maslova loopt een 3.000m. Louise Zimmerman.

Willem Noorduin met zijn Olympische medailles van Sydney 2000.
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deelname aan de paralympische spelen. Voor-
waar een unieke prestatie. Prestaties komen niet 
zomaar tot stand, er moet veel trainingsarbeid 
voor worden verricht. Zelden sloeg hij een trai-
ning over. En maar stoten en werpen, in weer 
en wind. Ook in het krachthonk is hij een graag 
geziene gast. In 2003 was hij zijn eigen sponsor 
is geworden bij de aankoop van een speciaal 
apparaat! Hier kan alleen maar hulde op zijn 
plaats zijn. Maar al deze resultaten zouden niet 
tot stand zijn gekomen zonder de bezielende lei-
ding van Walter Suvaal. Ook hij verdient alle lof. 
In 2004 kreeg hij in zijn woonplaats Schiedam 
de zogenaamde M.C.M. de Groot-speld uitge-
reikt n.a.v. zijn prestaties op de Paralympics te 
Athene. Deze onderscheiding wordt alleen uit-
gereikt aan Schiedammers met bijzonder grote 
verdiensten voor de gemeente Schiedam.

de jaren 2000 – 2019
In de jaren na de millenniumwisseling beleefde 
RA vele sportieve hoogtepunten, naast enkele 
dieptepunten. 

sportief nationaal, club
Zowel de mannen- als de vrouwenploeg acteren 
in de hoogste divisie, met wisselende resultaten. 
De vrouwen doen het het best met enkele 
tweede en derde plaatsen. In 2006 pakken de 
vrouwen de eerste clubtitel sinds 1994. Daarna 
hadden ze de smaak te pakken, want ze pakten 
ook de titel in 2009 en 2010. Na een aantal 
mindere jaren, pakten ze de draad weer op in 
2017 en 2018 door weer de clubtitel binnen te 
slepen.
De eerste mannenploeg had meer concurrentie  
op nationaal niveau en kende wisselende 

t Walter Suvaal (midden) ging mee naar Sydney 2000 als begeleider. Links is Albert v.d. Mee (Sprint) en rechts staat Willem Noorduin.
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resultaten. In 2007 werd de ploeg gedeeld 
vierde. Omdat er minder eerste plaatsen waren 
behaald, moest de ploeg lijfsbehoud tonen in 
de promotie/degradatiewedstrijd in september. 
De ploeg eindigde bovenaan in deze wedstrijd 
met 2 punten verschil met de nummer 2 èn dat 
nog zonder deelnemer op de 3.000m steeple. 
Het jaar daarop was het voor van het hetzelfde 
laken een pak. Maar wederom toonde de ploeg 
veerkracht door weer eerste te worden in de 
promotie/degradatiewedstrijd. In 2009 werd 
de mannenploeg voor de tweede maal in de 
historie clubkampioen (Metro was dat voor 
de eerste keer geworden in 1970). In de jaren 
erna moest enkele malen via de promotie/
degradatie wedstrijd een plaats in het NK-teams 
worden afgedwongen, voor de laatste keer 
was dat in 2017. Maar in 2018 kon op ‘oorlogs-
sterkte’ worden aangetreden en met gering 
verschil werden de mannen voor de derde maal 
in de historie clubkampioen van Nederland.

Van de juniorenploegen deden de meisjes, 
traditiegetrouw, beter dan de jongens. Nadat 
in 2008 door de meisjes A een tweede plaats 
was behaald, stond de meisjeploeg in 2009 en 
2010 op het hoogste treetje van het podium. 
Daarna werden zelfs geen finaleplaatsen meer 
behaald. De jongens A stonden voor het laatst 
in 2012 in de finale en werden toen vijfde. De 
jongere juniorenploegen behaalden zelden de 
finale. De meisjes B behaalden in 2008 een 
derde plaats, maar daarna werd de finale niet 
meer behaald.

De ‘oudjes’ deden het sportief een stuk beter. 
Op enkele jaargangen na behaalden zowel 
de mannen masters als de vrouwen masters 
altijd de finale. De vrouwen masters zijn nog 
nooit Nederlands clubkampioen geworden. 
De mannen werden Nederlands kampioen in 
2005, 2010 en 2013. De hoogste klassering 

voor de vrouwenploeg was een tweede plaats 
(2012 en 2018).

sportief nationaal, individueel
In de jaren vanaf 2000 werden vele medailles 
behaald op nationale kampioenschappen 
in alle categorieën. De masters doen zich 
steeds meer gelden, zowel indoor als out-
door. Met name in de onderdelen voor de 
‘sterke’ mannen en vrouwen (kogelslingeren 
en gewichtwerpen) blinken RA’ers uit zoals 
Erwin Suvaal, de familie Stegman (John, 
Ditha en Naomi), Mirjam v.d. Bremen, Sylvain 
Ephimenco en het echtpaar Peter en Laura 
Blommestijn.

2015 Leiden Gouden Spike. Als leden van het nationale 4 x 100m 

kwartet wisselt Hensley Paulina (links) op Patrick van Luijk.

s

s

Nenijto, Naomi Stegman.
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patrick van luijk
Patrick van Luijk, overgekomen van Spirit 
Oud-Beijerland, komt op als sprinter. Zijn 
eerste gouden medailles behaalde hij in 2005 
bij de NK estafette op zowel de 4 x 100m als de 
4 x 200m. Een jaar later wordt hij derde bij de 
NK op de 100m en de 200m. Vele successen 
door daarna nog volgen, maar ook werd hij 
regel matig geplaagd door het blessurespookje. 
Maar ondanks de tegenslagen bleef hij altijd 
positief en maakte hij er het beste van. In 
januari 2018 liep hij bij Phanos in Amsterdam 
zijn laatste (indoor)wedstrijd. Na anderhalf 
jaar zonder wedstrijden en nauwelijks training, 
wilde hij zijn carrière afsluiten zoals hij hem 
was begonnen: ‘Met een lach.’ Zijn groot-
ste succes was het behalen van de zilveren 
medaille op de 200m tijdens de EK van  
Helsinki in 2012.

sanne verstegen
Bij de vrouwen komt in 2006 Sanne Verstegen 
over van Spark. Het is het begin van een lange 
carrière bij Rotterdam Atletiek. Zij is vooral een 
specialiste op de 400m met en zonder horden. 
Zowel in 2009 als in 2010 pakte ze op deze 
disciplines de gouden medaille bij de Neder-
landse kampioenschappen. Vanaf 2011 legde 
ze zich toe op vooral de 800m. De titel op dit 
nummer behaalde ze maar liefst achtmaal, 
zowel indoor als outdoor. In 2017 haalde ze 
een huzarenstukje uit door zowel de 800m als 
de 1.500m winnend af te sluiten. Met een tijd 
van 1.59.29 staat ze zesde in de ranglijst AT van 
Nederland op deze afstand. In 2017 liep het ze 
het Nederlands  
indoorrecord op de 1.000m van Ellen van 
Langen uit de boeken en bracht het op 2.38.72.

robert lathouwers
In 2007 werd Robert Lathouwers lid van RA, 
overgekomen van stadgenoot PAC waar hij 

een goede reputatie genoot op de 400m. 
Robert kende tijdens zijn lidmaatschap vele 
ups-and-downs. Hij zou vooral furore maken 
op de 800m. Zijn grootste overwinning was 
het winnen van deze afstand bij de Fanny 
Blankers-Koen games in Hengelo in 2008 in 
1.45.80, waarbij hij slechts enkelen tienden van 
een seconde verwijderd was van Olympische 
limiet op dit nummer. Enkele weken later liep 
hij wel onder de limiet en vertrok naar Peking. 
Daar kwam hij - op luttele centimeters na - niet 
door de series. Hij werd vier keer Nederlands 
kampioen 800m, driemaal outdoor en eenmaal 
indoor.

Naast deze drie toppers zijn er nog vele 
atleten/atletes die nationaal aan de top mee-
draaiden. Hieronder enkele namen. Rikkert van 
Rhee (400m), Petra Groenenboom (400m), 
Obed Martis (400m), Brian Mariano (100m 
en 200m), David van Hetten (h.s.s.), Esther 
Vermue (cross en 3.000m steeple), Pamela Kiel 
(werpnummers), Tamara Middelburg (h.s.s.), 
Robin Wingbermuhle (polshoog), Remco 
Goetheer (kogel), Didier Nibbering (800m), 
Patricia Krolis (h.s.s.), Tarik Tahiri (h.s.s.), 
Dudley Boeldak (ver), Dimitri Juliet (100m en 
200m), Christopher Garia (100m en 200m) 

2012 NK Atletiek. Sanne Verstegen wint de 800m.

s
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en Irene van der Reijken. De laatste maakte 
in een aantal jaren een enorme progressie op 
de 3.000m steeple. In 2015 liep zij nog een 
tijd van 11.26, maar in 2018 liep zij al een paar 
keer onder de 10 minuten op dit onderdeel en 
haalde ze zelfs de limiet voor de EK van 2018 in 
Berlijn. Dat dankzij de trainingen van Richard 
Kooijman.

sportief jeugd
Zonder goede jeugd geen goede senioren en 
later misschien nog masters. In de nationale 
competities doen de ploegen van RA nauwe-
lijks mee. Een enkele keer werd een finaleplaats 
behaald. In 2006 was er met name bij de MA 
een kentering. In dat jaar werd een derde 
plaats behaald in de clubcompetitie, in 2008 
een tweede plaats en in zowel in 2009 en 2010 
werd de meisjesploeg kampioen van Neder-
land. In 2008 werden de MB derde. Daarna 
werden alleen de JB nog een keertje zesde in 
2014, maar finaleplaatsen werden niet meer 
behaald. Sterker nog, soms werd deelgenomen 
met onvolledige ploegen of werden ploegen 
teruggetrokken. En dat terwijl er individueel 
genoeg medailles werden behaald tijdens 
Nederlandse kampioenschappen. 

Met name de sprinters deden het goed. In de 
eerste jaren van het nieuwe millennium  
timmeren vooral de jongens aan weg: Steven de 
Jesus, Michael Mathew, Daniël de Wild, Miguel 
van Dillenburg, Curtis Cock, Prince Kwidama en 
in latere jaren Rachmill van Lamoen en Hensley 
Paulina. Bij de meisjes worden de medailles 
bij NK’s over meerder disciplines verdeeld: 
sprintnummers, middenafstanden en de werp-
nummers. Namen? Janneke Berkhof, Florien 
Troost, Fanny van Maanen, Esmeralda Adriaans, 
Tamara Klomp en Nikki van Leeuwen. Aan het 
eind van het eerste decennium is Meruska 
Eduarda haast onverslaanbaar op het onderdeel 

hinkstapsprong. In haar juniorentijd (MB en 
MA) wordt ze maar liefst zevenmaal Nederlands 
kampioene op dit onderdeel, zowel indoor als 
outdoor. In haar eerste jaren als senior wordt ze 
driemaal achtereen kampioene. Eenmaal wist ze 
(indoor)kampioene te worden op verspringen. 

In het tweede decennium zijn er ook genoeg 
junioren en pupillen die van zich doen spreken.  
Zo zijn daar bijvoorbeeld bij de jongens 
Isaya Klein Ikkink (horden, ver en hoog), Loic 
Wondel (sprint en ver), Sharif Omoyele (sprint 
en ver), Noah Chokri (sprint en ver), Michiel 
Zunderman (middenafstand), Damian Felter 
(ver), Dudly Boeldak (ver en sprint), Hensley 
Paulina (sprint), Dimitri Juliet (spring) en 
Tarik Tahiri (hinkstapsprong). Bij de meisjes 
vallen o.a. op Robin Wingbermuhle (horden 
en polshoog), Naomi Stegman (kogelslin-
geren), Adrian Vrijenhoek (kogelslingeren), 
Ruth Vogels (horden en kogelslingeren), 
Kahlan Geluk (hoog en meerkamp), Elisabeth 
Paulina (400m), Nargélis Statia (sprint) en 
Fenne Gringhuis (speer en steeple) op. Bij de 
pupillen meisjes is er een talentvolle lichting 

t Nenijto, 24 juli 2013. Noah Chokri wisselt op Sharif Omoyele.
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opgestaan met o.a. Georgina Taylor, Tessa van 
Vlaanderen, Stella Heijnen, Yenthe Vreugden-
hil, de zusjes Faith en Keysha Tujeehut en Mina 
Chokri. Bij de jongens pupillen zijn dat o.a. 
Gyani Biekram, Lieven Vreugdenhil en Lucius 
van der Velden.

sportief internationaal
De Noorse steepleloper Jim Svenøy was van-
wege de liefde voor Jessie Hulst lid geworden 
van Rotterdam Atletiek. Dat was een geduchte 
versterking van de mannenploeg. Immers, 
in Atlanta tijdens de Olympische Spelen van 
1996, was hij achtste geworden op de 3.000m 
steeple. Ook in 2000 en 2004 nam hij deel aan 
de OS, maar die achtste plaats heeft hij niet 
meer verbeterd. Ook ging hij naar de WK en EK. 
Judith Vis had bijna een abonnement op inter-
nationale wedstrijden. Alleen ontbrak ze op het 
allerhoogste niveau, de Olympische Spelen (op 
atletiekgebied). Ze nam wel deel aan alle andere 
internationale kampioen schappen, waarbij een 
vierde plaats op de 100m horden op de EK voor 
neo-senioren de hoogste klassering was. En 
waren er uiteraard de sprinters: Churandy  
Martina (elders in dit boek meer over hem), 
Brian Mariano, Geronimo Goeloe, Patrick van 
Luijk en in de jaren na 2010 Hensley Paulina, 
Obed Martis, Terrence Agard en Liemarvin  
Bonevacia. In clubverband ging RA ook de 
grenzen over. Zie hiervoor het artikel ‘RA in de 
Europacup voor clubteams’. 

Ook de masters waren internationaal actief. 
Vanaf 2010 nam Annelies Steekelenburg regel-
matig deel aan de wereldkampioenschappen 
en ze ging nooit zonder medaille naar huis. 
Tweemaal veroverde ze goud op het onderdeel 
hoogspringen, in 2010 en 2018. Vanaf 2005 is 
Erwin Suvaal een regelmatige deelnemer aan 
internationale kampioenschappen op kogel-
slingeren, gewichtwerpen en de werpvijfkamp. 

Masterscompetitie Oud-Beijerland. Patrick Kwist.

WK Masters Lahti (fFinland) 2009. Erwin Suvaal.t

s
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Zijn beste prestaties waren wereldkampioen 
gewichtwerpen in 2009 en twee jaar later werd 
hij op hetzelfde onderdeel Europees kampioen.  
Daarnaast behaalde hij nog enkele zilveren 
en bronzen medailles op kogelslingeren en 
gewichtwerpen. Sylvain Ephimenco werd 
wereldkampioen werpvijfkamp in 2005 en 
ook hij ging nog een paar keer met zilveren 
en bronzen medailles naar huis. Keith Beard 
nam driemaal deel aan de EK voor masters 
en werd twee keer tweede en in 2017 werd hij 
Europees kampioen op het onderdeel speer-
werpen. Andere regelmatige deelnemers waren 
Remco Tournier, Marc Suvaal en Patrick Kwist. 
Laatstgenoemde maakte zowel furore op de 
weg als op de baan. Hij werd tweemaal wereld-
kampioen: in 2015 op de halve marathon en in 
2017 in het Australische Perth op de 5.000m. 

trainers
Trainers: Namen zijn bijvoorbeeld Benita  
Verlinde, Marije Poot, Liesbeth Koot, Nils 
Bebelaar en Eric Tournier. Algemene conditie-
training op maandag: Caspari de Geus, later 
overgenomen door Michel Kooijman. Sprint-
trainingen: Errol Essajas. Middenafstand: 
Piet Verhagen. Weg: Ruud Onland. Dick 
Eduard, Aad van Galen, Koos Mulders. Later 
Jos Keukelaar. Werpnummers: Walter Suvaal. 
Jeugdtrainers: Ivor Landburg, Peter de Voogt, 
Marieke Berkhof, Peter Spiering, Hans Troost. 
Hans Fleischhauser, Rob Broeren. In 2006 stopte 
Coby Vrijman met het geven van trainingen op 
het Langepad aan de recreantengroep. Zij was 
betrokken bij de eerste edities van de Rotter-
dam marathon begin jaren 80 van de 20e eeuw. 
Ook was ze als bestuurslid van Metro nauw 

De mastersploegen in Nijmegen. Vl.n.r.: Peter Blommestijn, Michelle Blommestijn, Harold de Boer, Joyce de Wit, Marieke Berkhof, Annemieke 

Punter, Liesbeth van Rossum, Marije Poot, Peter Poppe, Laura Blommestijn, Liesbeth Koot en Keith Beard. Liggend: Victor Brettschneider (jurylid).

t
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betrokken bij de fusie tussen Metro en AVR tot 
het huidige RA. 

Atletiek op Zuid werd in 2006 nieuw leven 
ingeblazen op Varkenoord. Zonder andere 
tekort te doen, heeft met namen Léon Jansen 
hier grote invloed gehad. Bij zijn afscheid werd 
hij niets voor niets Don Léon genoemd. Ook 
was hij nog enkele jaren bestuurslid waar hij 
zich voornamelijk bezighield met de atletiek op 
Varkenoord. Dat resulteerde halverwege 2010 
in het honderdste lid op Zuid.

sportief masters
De algemene tendens in de samenleving is dat 
men steeds langer aan sport doet op hogere 
leeftijd. Vroeger was het zo dat het merendeel 
van de atleten/atletes na de actieve carrière 
train(st)er werd of gewoon stopte met sporten. 
Gezondheid speelt een steeds belangrijkere 
rol in ieders leven en sport maakt daar deel 
van uit. Op Nederlandse kampioenschap-
pen gaan de masters meestal met een flink 
aantal medailles naar huis. Koploper is hier 
vooral de familie Blommestijn (Peter, Laura 
en Michelle). Andere nationale toppers zijn 
bijvoorbeeld Sylvain Ephimenco (discus en 
speer), KoosReiding (h.s.s.), Mirjam v.d. 
Bremen (werpnummers), John Stegman 
(kogelslingeren), Erwin Suvaal (kogelslinge-
ren, gewichtwerpen en werpvijfkamp), Peter 
Poppe (400m en 800m), Mireille Hesper – van 
Peet (400m horden), Ditha Stegman – v.d. 
Hidde (speer en werpvijfkamp), Sjaak van der 
Linde (800m en 3.000m steeple), Annemieke 
Punter (200m en 400m), Robert Willemse 
(middenafstanden op de baan en hele en halve 
marathon), Marc Suvaal (polshoog), Hans Bos 
(10km weg en halve marathon) en Patrick Kwist 
(midden en lange afstand baan en weg). Sinds 
Patrick trainde bij Piet Verhagen kende hij een 
opmerkelijke progressie. Piet stopte in januari 

2018 en sindsdien traint hij bij Carla Ophorst, 
ook geen onbekende in het hardloperswereldje. 
Patrick wint regelmatig regionale wedstrijden 
over diverse afstanden waarbij hij vaak ook nog 
de senioren te snel af is.

sporters met een beperking
Al jarenlang zet met name Walter Suvaal 
zich in voor sporters met een beperking. Zijn 
bekendse pupil is zonder meer Willem Noor-
duin, waarover elders in dit boek meer. Ronald 
Hertog is door een ongeluk in zijn tiener jaren 
zijn rechteronderbeen kwijtgeraakt. Dat weer-

Langepad, juli 2017. Het M65+-team van RA bij de jaarlijkse Ekiden 

van PAC. V.l.n.r.: Joost Keukelaar, Leo van Meel, Rob Broeren, Rob Jansen, 

Ton Hoozemans en Aad Bokx.

Utrecht september 2013. RA-masters worden Nederlands kampioen. 

Staand v.l.n.r.: Victor Brettschneider, Remco Tournier, René Kruis, Marc 

Suvaal, Peter Poppe, Peter Blommestijn, Robert Willemse, Jan-Gerrit Klok 

en Erik van den Berg. Zittend v.l.n.r.: Hans Bos, Harold de Boer en Sjaak 

v.d. Linden.

s
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lette hem er niet van om topsporter te worden. 
Zijn specialiteit was speerwerpen. Daarin werd 
hij wereldkampioen in zijn klasse (F44) in 2007 
en werd hij met gering verschil vierde op de 
Paralympische Spelen van Peking. Vier jaar later 
in Londen behaalde hij op speer de bronzen 
medaille. Door een hardnekkige schouder-
blessure moest hij helaas het speerwerpen 
opgeven. Daarna legde hij zich toe op de sprint 
en op verspringen, twee onderdelen die hem 
menig succes opleverde. In Rio de Janeiro 
(2016) sprong hij naar een zilveren plak op ver. 
Eénmaal wist hij zelfs Nederlands kampioen te 
worden bij de valide sporters. Dat was in 2015. 
Andere sporters met een beperking die ook 
internationaal meetellen zijn Take Zonneveld 
(werpnummers), Ranki Oberoi (sprint en ver) 
en Gert-Jan Schep (400m). Deze laatste drie 
sporters gingen tijdens de EK van 2018 met 1 of 
meerdere medailles in de tas naar huis.

besturen
Het bestuur bestond in de eerste jaren vanaf 
2000 uit 5 personen: Jan Lagendijk (voorzitter,), 
Henk Berkhof (secretaris), Edwin van Noort 
(penningmeester, ondersteund door tweede 
penningmeester Jeannette Bezemer) en de 
leden Monique Kempff en Peter Spiering. Met 
deze samenstelling had RA sinds jaren weer 
een volledig bestuur. Zij hebben allen veel werk 
verricht om de vereniging draaiend te houden. 
Maar in 2001 stapte het dagelijks bestuur om 
uiteenlopende redenen op. Dat liet ineens een 
vacuüm achter. Peter Spiering en Monique  
Kempff moesten daardoor de honneurs waar-
nemen. Wim v.d. Bremen rechtte zijn rug 
en zette zich in om weer bestuursleden te 
vinden. Hij sprak met potentiële kandidaten 
en dat resulteerde in de presentatie van een 
nieuw bestuur op de overigens zeer slecht 
bezochte speciale vergadering in juni 2001. 
Het bestuur bestond toen uit naast de eerder 

genoemde Peter en Monique (voorzitter a.i.), 
Joop Tournier Jr., André Bossche (penning-
meester), Peter de Voogt en Peter Blommestijn 
(secretaris). Allen hadden een specifiek aan-
dachtsgebied gekregen. 

Dit bestuur kreeg veel voor zijn kiezen, o.a. de 
Arbowet, samenwerking met PAC, uitbreiding 
school Wolfert van Borsselen en het besluit 
van de gemeente dat er met ingang van 2002 
’s avonds geen beheerders meer aanwezig 
zouden zijn. In goed overleg is voor de laatste 
kwestie een passende oplossing gevonden. 
Ook werd de kantine in 2002 rookvrij. In 2003 
werd het asfaltveldje naast de kantine omge-
bouwd tot parkeerplaats waarvoor een speciale 
toegangsweg werd aangelegd. In 2004 trad 
Aad van Dijk tot het bestuur toe evenals Joop 
van Leersum, die al snel voorzitter werd. Eind 
2005 stopte Peter met zijn bestuursactiviteiten, 
maar bleef nog wel trainer van de A/B-junioren. 
Ook Peters vrouw Eva stopte met haar werk-
zaamheden. Louis Haak was de man achter 
het beleidsplan dat door het bestuur in 2007 
werd gepresenteerd. Eenmaal per kwartaal 
kwam het bestuur bijeen om de voortgang 
hiervan te bespreken en waar nodig bij te 
stellen. Er kwam een Technische Commissie, 
een meerjarenbegroting en RA deed mee aan 
verschillende maatschappelijke projecten 
waaronder Colours of Athletics, schoolsport en 
Ambition by Sport. 

In 2007 ziet de vernieuwde website het licht. 
André Bossche was hier de stuwende kracht. 
Peter Spiering komt de eer toe de RA-site te 
hebben geïnitieerd en RA was daarmee de eerste 
Nederlandse atletiekvereniging op internet. 

Aan het eind van de jaren nul kwamen (en 
gingen net zo snel) enkele nieuwe secretarissen. 
Louis Haak trad toe tot het bestuur en werd 
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secretaris/waarnemend voorzitter). Gelukkig 
bleef hij wat langer… Hareld Dielemans is de 
eerste verenigingsmanager (2008). Hij werd 
opgevolgd door Tim Stoevelaar. Paula Vrolijk 
volgde Aad van Dijk op in 2008. Zij hield zich 
voornamelijk bezig met de jeugd. Enige jaren 
later trad ze af en stapte ze over naar de WOC 
(Wedstrijd Organisatie Commissie). Daar kreeg 
ze versterking van Victor Brettschneider. Marco 
Schumm is ook enige jaren penningmeester en 
hij droeg rond 2012 het stokje over aan Tineke 
Schmitz die dat nog steeds is.

joop van leersum, voorzitter 
met een missie
Kort voor het millennium wordt Joop van 
Leersum lid van RA, de aanleiding is het lid-
maatschap van dochterlief Robi. Niet lang 
daarna volgt hij een jurycursus en wordt hij 
jurylid, de eerste kiem voor een lange- en 
vruchtbare periode bij RA is gelegd; de periode 
Joop. Eind 2003 valt zijn oog op een poster in 
de kantine met daarop een dringende oproep 
voor versterking van het bestuur, dat op dat 
moment, met Peter Spiering, Peter Blomme-
steijn en Andre Bossche, uit slechts drie 
personen bestaat. Die versterking komt er, 
Joop en ook Aad van Dijk gaan op deze uit-
nodiging in en vervolgens wordt Joop in 2004 
de nieuwe voorzitter van RA. Een groot sportief 
verleden heeft Joop niet, tijdens en na zijn 
studie fysiotherapie doet hij veel aan hardlopen 
en squashen en later bij RA zien we hem regel-
matig in de weer met kogelslingeren. 

Als bestuurder heeft hij vanaf het begin een 
duidelijke visie voor ogen: meer structuur en 
duidelijk beleid. In 2007 wordt het bestuur 
verder versterkt met Louis Haak en Paula  
Vrolijk. We zitten nu in de periode waarbij 
dingen gaan veranderen. Er komt een Alge-
meen beleidsplan, waarvan er in de volgende 

jaren steeds nieuwe versies zijn verschenen, 
een Jeugdbeleidsplan en een Topsportbeleids-
plan, dat één van de voorwaarden is geweest 
om de Topsportstatus te krijgen. Louis Haak 
excelleert in het maken van deze beleids-
plannen, die compact, duidelijk en krachtig 
zijn. Ook krijgt de wegatletiek een nieuwe 
opzet met daarbij de succesvolle loopschool 
die door Henk Berkhof is opgezet. RA is ook 
nauw betrokken geweest- en medeoprichter 
van de Bergseplasloop.

Bij deze zaken heeft Louis een grote rol 
gespeeld maar ook Paula heeft het jeugdbeleid 
met veel succes op de kaart gezet en is zij  
nog steeds een belangrijke factor binnen 
de vereniging. Daarnaast kreeg de website, 
die een steeds belangrijkere rol gaat spelen, 
een nieuw gezicht. De Ratelaar krijgt een 
nieuw gezicht, deze wordt getransformeerd 
naar het prachtige RA-magazine. In beide 
bladen laat Joop in iedere aflevering duide-

2015 Zuiderparkloop. Voorzitter Joop van Leerstum reikt de prijzen uit.

s
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lijk van zich spreken. Mooie projecten die 
zijn gerealiseerd zijn de oprichting van onze 
sportieve tak op Zuid met Aad van Dijk en 
Leon Jansen als grondleggers, Ambition by 
Sport, Summercamp (Richard Kooijman) en 
de Schoolsportverenigingen. Daarnaast het 
hervormen en efficiënter inrichten van de 
bestuurskamers, de keuken, de garage met 
materialen en diverse opruimwerkzaamheden.

Het ATR (Atletiek Trainingscentrum Rotter-
dam), in 2012 opgericht, wordt een belangrijke 
factor bij de talentontwikkeling binnen onze 
regio. In de periode Joop gaat het RA ook spor-
tief voor de wind. Verschillende keren moet hij 
zijn koffers pakken als er weer een RA  
kampioensteam internationaal wordt afgevaar-
digd en ook individueel breken er prachtige 
tijden aan met mooie medailles tijdens NK, EK, 
WK en de OS. Rotterdam Sportsupport heeft 
in 2013 het Sportplus predicaat aan Rotterdam 
Atletiek toegekend. Een belangrijk keurmerk 
van de gemeente Rotterdam voor vitale, maar 
vooral maatschappelijk betrokken verenigingen. 

De jaren van 2010 zijn turbulent geweest, 
vooral vanwege de verzelfstandiging, het los-
weken van de volledige verzorging door de 
gemeente Rotterdam. Deze verandering heeft 
voor RA uitstekend uitgepakt en het voelt 
best wel lekker om op eigen benen te staan. 
Veranderingen zullen er, volgens Joop, altijd 
blijven komen, wellicht is dit het enige wat niet 
verandert. Professionalisering is hierbij een 
sleutelwoord. Denk daarbij aan nieuwe ontwik-
kelingen rond de schoolcampus op de Nenijto 
en de komst van Feyenoord City op Zuid.

Hij is trots op wat er met elkaar hebben bereikt 
maar de grootste waardering heeft hij echter 
voor de vele, vele vrijwilligers die RA telt, 
zij vormen in absolute zin, de kurk waarop 

onze vereniging drijft. Rotterdam Atletiek blijft voor 
hem vooral: Home of the Champions. Of dit nu over 
sportief gebied gaat of over een goed georganiseerde 
Europacup/ vrijwilligers BBQ/ introductie Racerunnen 
in de vereniging. Het blijven kanjerts!

Er kan zeker gesteld worden dat de periode Joop van 
Leersum niet ongemerkt voorbij gaat en wellicht één 
van de vruchtbaarste periodes binnen het bestaan van 
RA vormt. Laat deze periode nog maar even voortduren.

zuiderparkloop
De atletiek op Rotterdam-Zuid kwam er maar magertjes 
vanaf. De baan op Varkenoord werd nauwelijks gebruikt. 
Mede door steun van de deelgemeente Charlois werd in  
2012 de eerste Zuiderparkloop georganiseerd met een 
1 km voor de jeugd (8 – 12 jaar) en een 5 km voor de 
oudere jeugd en volwassenen. De prestatie loop was 
een uitvloeisel van het vele werk dat René Warnaar aan 
de dag had gelegd om de atletiek op Zuid een boost 
te geven. In 2009 zijn er met succes verschillende 
loopgroepen ontstaan. Dat was het werk van René. 
Begonnen met een groepje van zo’n 10 enthousiaste 
ouders op Varkenoord die op zaterdagochtend maar al 
te graag wilden gaan bewegen terwijl hun kinderen aan 
het trainen waren. Na enkele jaren was dat gegroeid 
tot ca. 75 deelnemers die daarvoor tweemaal per op 
Varkenoord terecht konden en waarvoor René over 4 
assistent-trainers kon beschikken. René: ‘Je ziet dat de 
mensen het naar hun zin hebben, je ziet ze genieten en 
groeien. Ze merken dat het hun gezondheid ten goede 
komt en meer zelfvertrouwen krijgen. Hier loop geen 
wereldkampioen rond, het plezier in de sport staat  
voorop.’ Van lieverlee groeide de populariteit van de 
Zuiderparkloop en in 2016 werd tijdens de eerste 
lustrum editie bijna het aantal van 1000 deelnemers 
gehaald. Kinderen konden kiezen uit resp. 1 en 2 km en 
de volwassenen konden hun conditie testen op de 5 km 
en de 10 km. René kan samen met mede-organisator 
Zoli Schwarcz terugzien op een geslaagd evenement dat 
ook mede mogelijk gemaakt werd door TOZ (Thuis Op 
Zuid).
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km. Die was zo onder de indruk van het eve-
nement dat hij langer bleef dan gepland en 
winnaar Patrick Kwist kreeg een persoonlijk 
welkom van hem zoals hij dat ook deed/doet 
bij de Rotterdamse marathon. Rob Scholtes 
deed vanaf de motor live verslag en dat was 
nieuw voor deze editie. Alle kinderen kregen 
een CliniClownsneus aangereikt en zo ont-
stond de ‘Bergseplas neuzenloop’. Na de 
Rotterdamse marathon, de Ladiesrun en de 
Bruggenloop, was de Bergseplasloop uitge-
groeid tot het grootste hardloopevenement 
van de regio met maar liefst bijna 1.300 deel-
nemers bij de eerste lustrumeditie. 

Na 5 jaar werd de samenwerking beëindigd 
tot groot verdriet van RA. Dat had meerdere 
redenen waaronder een belangrijke: namelijk 
de financiën. Ondanks het recordaantal deel-
nemers leverde de editie van 2012 een verlies 
op. Het verlies werd gedeeld door mede-orga-
nisator Gauchos en RA. Daarnaast vroeg dit 
evenement door zijn complexheid en aankleding 
nogal veel organiserend vermogen en veel 
vrijwilligers (ongeveer 75). De Bergseplasloop 
bestaat nog steeds, maar nu met andere spon-
sors en partners. In oktober 2019 wordt alweer 
de 12e editie georganiseerd. De parcourrecords 
op zowel de 10 km (32.21 uit 2014) en de 15 km 
(51.37 uit 2017) zijn in bezit van Patrick Kwist. 
Renata Haring is nog steeds de snelste bij de 
vrouwen op de 10 km (37.26 uit 2012). 

Links. 2015 Zuiderparkloop. Organisator 

René Warnaar geeft de eerste prijs aan RA-atlete 

Fenne Gringhuis. 

Rechts. 2015 Zuiderparkloop. Mede-organisator 

Zoli Schwarcz.

bergseplasloop
In 2008 werd RA gevraagd door de plaatselijke 
ondernemingsvereniging van Hillegersberg om orga-
nisatorische ondersteuning voor een loopevenement. 
Nu had RA nauwelijks ervaring met het organiseren 
van wegwedstrijden, des te meer met baanwedstrijden. 
Maar dit was natuurlijk een goede gelegenheid om die 
ervaring weer op te bouwen. Met name Louis Haak 
heeft hier veel werk voor verzet. De eerste editie was 
meteen een groot succes met meer dan 600 deel-
nemers over de verschillende afstanden (1 km, 2 km, 
5 km en 10 km). Jim Svenøy won namens RA de 10 
km met op de plaatsen 2 en 3 ook RA-atleten (Jorrit 
Pels en Rob v.d. Want). RA leverde vele vrijwilligers 
die ook de volgende jaren actief waren, waaronder 
Jessie Hulst die de leiding had over het medisch team. 
De jaren erna groeide het aantal deelnemers gestaag 
en het evenement werd een begrip in de regio. Vanaf 
de tweede editie werd het nieuwe looponderdeel de 
bedrijvenloop geïntroduceerd waarvoor zich meteen 
13 teams hadden inschreven van maximaal 5 deel-
nemers (man/vrouw). Ook het sociale aspect werd 
niet vergeten: Stichting Righ to Play was aanwezig 
door de ambassadeurs Margriet Mathijssen en Jim 
Svenøy. Vanaf de derde editie kon er gelopen met een 
chip van SplitTime waardoor de uitslagen snel bekend 
konden worden gemaakt. 

Na drie edities met prachtig najaarsweer, bracht de 
vierde editie regen, regen en nog eens regen. En toch 
was er een recordaantal deelnemers (1141!) met burge-
meester Aboutaleb die het startschot gaf voor de 10 
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racerunners
Een racerunner is een soort driewielfiets 
zonder pedalen en met een borststeun.  
Kinderen kunnen zich hiermee voortbewegen 
zonder te lopen of te rennen. De racerunner 
maakt het mogelijk dat mensen met een  
lichamelijke beperking, die in het dagelijks 
leven een rollator of een rolstoel gebruiken, 
kunnen bewegen op eigen kracht bij een  
relatief hoge snelheid. De racerunner werd al 
in 1989 in Denemarken ontwikkeld. In Neder-
land kwam de racerunner in 2012 op de markt. 
Sinds de zomer van 2018 is RaceRunning zelfs 
een paralympisch onderdeel van de atletiek 
geworden. 

Ook Rotterdam Atletiek is zeer actief op dit 
gebied. ‘Aanjager’ hiervan is de Rotterdamse 
bewegingsagoog Ramon Storm, werkzaam 
bij Rijndam Revalidatie. Begin 2019 kreeg 
hij de nieuwe prijs ‘Meer dan sport award’ 
uitgereikt tijdens het jaarlijkse Rotterdamse 

sportgala in sportpalei Ahoy tijdens het ABN 
tennistoernooi. In 2016 werd het eerste Neder-
lands jeugdkampioenschap racerunning op 
de Nenijto gehouden met 19 deelnemers. 
Zonder meer de bekendste racerunner van RA 
is de 13-jarige Colin van Tricht. In 2018 nam 
hij deel aan de Race Runner’s Junior Cup in 
Denemarken (Frederiksberg). Hij schreef daar 
maar liefst drie wereldrecords op zijn naam in 
de categorie onder 14 jaar. Het talent kwam tot 
25.18 op de 100m, 48.88 op de 200m en op de 
400m tot 1.42.10.

s
s

Racerunnen op de Nenijto.

Annet van der Vaart werd in 2017 genomineerd voor sportvrijwilliger 

van het jaar.

s
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Bruggenloop. Jaap de Knegt (rechts) en Ad Onnink (midden).

1993 Utrecht. Audélia Saúde.

Nenijto. Steef Kijne loopt voorop. Daarachter Ronald de Bruijn en 

Bert van Delden.

Brian Samson.

Peter Blommestijn.

s

s

s

s

s
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Hengelo 1998. V.l.n.r.: Laura en Peter Blommestijn, Jan-Willem Demmendal,  

Perry Vrisekoop, Ad Onnink.

2000. Veteranencompetitie. V.l.n.r.: Peter Blommestijn,  

Peter Kennedy, Koos Reiding, Jan-Willem Demmendal, Ad Onnink, Gerard 

Elderson en Sylvain Ephimenco.

Daan Hoek (steeple).

Nenijto. Finish van een 100m. Dick Jorissen in fusieshirt (tweede 

van links).

Sylvain Ephimenco.
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s Port Zélande Run, 2002. Zuidersterwedstrijd 

met Ad Onnink (op de tweede plaats), Gerard 

Droog (vijfde) en Hans Bos (zesde).

Links. Remco Tournier. 

Rechts. Léon Haan.

Staand v.l.n.r.: Kelvin Reiding, Melvin van Bosse, ?, Piet van Doorn (trainer), Charlene Ritfeld, Daniël de Wild, Lucelia Steur, Danny Lobé, Janti, Jonas, 

Sylvia van Putten, Joyce van Cleeff, Jenny Lausberg, Joanne Lausberg, ?, Ron Brus. Zittend v.l.n.r.: Pauline Voogt, Bas Straetemans, Raydrey Berkely, Rafaël 

Dollart, Eder Jardim, Jessica Reiding, Eva Dollart, Susanna v.d. Velden, Catharina Mulders, Viola Verhoef, Kim Bakker, Marit Wemmers.
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t Rotterdam, 8 april 2018. RA-deelnemers aan de kidsruns bij de Rotterdam Marathon.

t tSpijkenisse, 3 september 2016. De 4 x 40m bij de MPC lopen een nieuw clubrecord. Het zijn 

v.l.n.r.: Yenthe Vreugdenhil, Tessa van Vlaanderen, Fenna Kempers en Stella Heijnen.

Nenijto, Dries Kruis.



Nenijto, Dries Kruis.
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Rotterdam, 9 april 2016. Medaillewinnaars 

bij de kidsruns tijdens de Rotterdam marathon. 

Boven v.l.n.r.: Michiel Zunderman, Tomas van 

Wijngaarden en Bas Stam. Onder v.l.n.r.: Eva van 

Wijngaarden en Fenne Gringhuis. 

Spijkenisse, 26 mei 2018. MPC 

Mina Chokri springt een nieuw clubre-

cord op hoog met 1.11m.

Alphen a.d. Rijn, 13 oktober 2018. Lieven 

Vreugdenhil.

Loic Wondel in actie op ver. Amsterdam, 12 mei 2018. Enkele jeugdige RA’ers bij de NK teams. 

V.l.n.r.: Loic Wondel, Dimitri Juliet en Lex Bolderheij.

Nenijto, 2 september 2018. Drie pupillen op het dak met hun prijzen 

van de clubkampioenschappen. Het zijn v.l.n.r.: Georgina Taylor, Yenthe 

Vreugdenhil en Tessa van Vlaanderen.

Amsterdam, 23 augustus 2015. Damian Felter is de beste van  

Nederland bij de D-spelen op verspringen.
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sZomer 2018: Isaya Klein Ikkink.

Nenijto, 5 oktober 2013. David van der Velden 

met zijn beker, gewonnen bij de clubkampioen-

schappen.

Amsterdam, 17 september 2017. Tarik Tahiri. Amsterdam, 17 september 2017.  

Dudly Boeldak.

Kay Geluk

Lieven Vreugdenhil.

Yanick Geluk

s s




