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Sporthuis Hans v.d. Hoek, een begrip in de
Rotterdamse sportwereld. Hans en Elly begon-
nen op de Statenweg in 1961. En dat is zo
gebleven tot 2000 toen ze de zaak verkochtten.
Hans was een verdienstelijk voetballer die heel
hoog in Feijenoord heeft gespeeld. Nog altijd is
hij zeer betrokken bij de club. Elly heeft jaren-
lang bij de trimvrouwen van Riet de Bruijn
getraind.
Vanaf het begin was de winkel gespecialiseerd
in turnkleding. Dat is altijd zo gebleven (de
huidige eigenaar, SportEmotion, heeft dit spe-
cialisme overgenomen). Dankzij Jaap
Noordenbos rolden ze in de verkoop van atle-
tiekkleding. Jaap was toen nog lid van Minerva
en veelal werden de wedstrijdshirtjes door de
leden (lees: de moeders of vrouwen) zelf
gemaakt. Door de vader van Elly, de legendari-
sche schaatsenrijder Siem Heiden, kwam Jaap
op het spoor van Hans en Elly. Hij was op zoek
naar een materiaalsponsor voor hemzelf en
van het een kwam het ander. Hij kreeg toen
spikes van een onbekend merk (Ours) en door
het gesprek kwamen ze op het idee om de
clubkleding te gaan maken. Later kwam daar
nog sportkleding bij voor de school waar Jaap

toen werkte (het Caland Lyceum). Als gevolg
hiervan kregen Hans en Elly nog meer scholen
als klanten. Jaap wil hier nog aan toevoegen:
‘Geweldige tijd met geweldige mensen!’.

Na de fusie van 1967 gingen ze verder met het
verkopen van clubkleding van av r en vanaf
1993 met het verkopen van clubkleding van
Rotterdam Atletiek. Ook voor andere atletiek-
clubs in Rotterdam verkochtten ze clubkle-
ding. Nooit werd tevergeefs een beroep op hen
gedaan in het meedenken. Ook voor een speci-
ale trainingspakkenactie begin jaren negentig
van de vorige eeuw (dankzij Ton Bijl) staken ze
hun nek uit. Nadat ze eindelijk een opvolger
hadden gevonden (hun eigen kinderen hadden
geen interesse), konden Hans en Elly v.d. Hoek
in 2000 eindelijk van hun welverdiende pensi-
oen gaan genieten. In al die jaren zijn er veel
toppers uit de atletiek (en ook uit de turn- en
zwemsport) in hun zaak langs geweest. Dit
kwam door de goede service, de tijd die ze
namen voor de klanten en niet in het minst de
vakkennis. Hans en Elly genieten nu van hun
welverdiende pensioen en ze hebben eindelijk
eens tijd voor hun hobby’s.
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