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op uw plaatsen ….. klaar ….. 
pang

Bekende woorden voor elke atleet: Op uw 
plaatsen, Klaar, Pang. Dit stukje is het start-
schot voor een eeuw Rotterdam Atletiek. Op 15 
april 2019 bestaat Rotterdam Atletiek 100 jaar. 
In Nederland is RA de 15e vereniging die deze 
leeftijd heeft bereikt, met stadgenoot PAC als 
oudste (1895). Als goede tweede staat Fortius 
(fusievereniging Hercules en Parthenon) uit 
Dordrecht (1896) op deze lijst. Daventria uit 
Deventer (1906) staat op nummer drie.

Op 15 april 1919 werd de atletiekvereniging 
Door Oefening Snel (DOS) opgericht in een 
café. DOS is tot de fusie in 1967 met SCR en 
Minerva tot AVR een toonaangevende atletiek-
club in Nederland geweest. Een jaar later 
besloot de damesatletiekvereniging Hollandia 
zich alsnog aan te sluiten bij AVR. Metro was 
in 1955 ontstaan uit een afscheiding van Pro 

Patria (het huidige PAC). In 1993 besloten AVR 
en Metro samen verder te gaan onder de  
huidige naam Rotterdam Atletiek.

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
Rotterdam Atletiek ligt nu dit boek voor u. U 
vindt hierin de geschiedenis van elk van de 
fusieclubs alsmede de geschiedenis van de 
Nenijto en vele andere wetenswaardigheden. 
Daarnaast vindt u nog wat interessante verhalen 
over enkele personen die hun stempel op een 
vereniging gedrukt hebben.

Atletiek is bij uitstek een sport die meetbaar  
is, hetzij in tijd, hetzij in (centi)meters. In dit 
boek is niet gekozen om uitgebreide cijfer-
lijstjes te publiceren. Die zijn allemaal te 
vinden op de website van Rotterdam Atletiek: 
www.ra.nl. Nee, dit boek staat boordevol  
verhalen, anekdotes en vele honderden foto’s 
die de geschiedenis vertellen van een eeuw 
Rotterdam Atletiek (en haar voorgangers).
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In al die jaren zijn er veel toonaangevende 
atleten en atletes geweest. Naast toppers, 
beleefden ook de minder talentvollen hun 
plezier op de atletiekbaan. Want dat is altijd 
voorop blijven staan: het met plezier bedrijven 
van sport. In dit boek kunt u dan ook zien dat 
de samenstellers met plezier dit jubileumboek 
hebben gemaakt. Vele mensen verleenden ons 
medewerking door het opsturen van foto’s, het 
aanvullen van informatie of het schrijven van 
een artikel. Dit tekent ons inziens nog steeds 
de saamhorigheid die er heerst onder atleten, 
ondanks dat atletiek een individuele sport is.

Daarnaast is er veel archiefwerk verricht in het 
Stadsarchief Rotterdam en zijn er artikelen in 
oude kranten, tijdschriften, Atletiekwerelden en 
clubbladen uitgeplozen. 

Het voert te ver om iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd hier te noemen. Vanaf deze 
plaats willen wij iedereen bedanken die op de 
één of andere manier heeft bijgedragen tot de 
totstandkoming van dit boek.

Rotterdam, 15 april 2019

Adri van den Berge
Ab Bol
Erwin Suvaal


