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1. Rechtspersoon Rotterdam Atletiek 
Rechtsvorm  : Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
Statutaire naam  : Rotterdam Atletiek 
Statutaire zetel  : Rotterdam 
Adres   : Bentincklaan 40, 3039KK Rotterdam 
Telefoonnummer(s) : 0104656302 
Faxnummer  : 0104659930 
Domeinnaam  : www.ra.nl 
E-mailadres  : info@ra.nl 
Akte van oprichting : 27-05-1993 
Oprichting  : 28-05-1993 
Activiteit  : Atletiek 
Dossiernummer  : 40347329  

2. Bestuursverslag 
Bestuurssamenstelling 2019 
Joop van Leersum voorzitter 
Henk Berkhof  secretaries a.i. 
Tineke Schmitz  penningmeester 
Nils Bebelaar  bestuurslid Jeugd 
Matthias Karreman aspirant bestuurslid Zuid 
 
De 100ste verjaardag van Rotterdam Atletiek is een memorabel jaar geworden! De officiële aftrap op de 
geboortedag 15 april 2019 is gegeven door het mooie jubileumboek van Adri van den Berge, Ab Bol en 
Erwin Suvaal te publiceren. Daarnaast is er een dag georganiseerd met clinics voor de eigen jeugd. 
Een nieuwe traditie is gelanceerd met een prachtige aansprekende baanwedstrijd: de Rotterdam 
Classic. Het jaar is uiteindelijk spetterend afgesloten met een swingend feest in het Rotterdamse 
Luxortheater. Wij kijken met tevredenheid terug op dit jubileumjaar. 
 
Daarnaast zijn al plannen, beleidslijnen, etc. opgepakt en uitgewerkt. Een korte puntsgewijze 
samenvatting volgt hieronder: 

• In het kader van continuïteit van de kantine  

• De samenwerking met de BSO Kinderdam is uitgebreid; er worden nu op dinsdagmiddag 
naschoolse atletieklessen verzorgd op de Nenijto. 

• De situatie in Rotterdam Zuid, sportpark Olympia blijft een ieder zorgen baren. Nadat er door 
de gemeente is aangegeven dat de baan in april 2019 wordt opgeleverd blijven er bij de leden 
daar en het bestuur veel vragen leven wie, wat, hoe en waar. Kortom: complete onduidelijkheid 
over de status. Een moeizame discussie met de gemeente Rotterdam begint. Een krantenartikel 
over de moeizame staat van onderhoud in het Algemeen Dagblad levert in het najaar weer 
ingang bij de gemeente. Aan het eind van het kalenderjaar wordt de discussie weer constructief 
opgepakt. 

• Voor het tweede jaar op rij blijft de baanverlichting op de Nenijto een gesprekspunt met het 
Sportbedrijf Rotterdam. Magere baanverlichting en geen veldverlichting kan leiden tot onveilige 
situaties. In 2020 wordt hier een oplossing voor gevonden. 

• In 2019 wordt de Atletiekvisie Rotterdam afgerond. Dit samenwerkingsproject met PAC, 
Trackstars Nesselande is begeleid door de Atletiekunie. Na de zomervakantie hebben alle 
besturen dit plan goed gekeurd. Het concept is eind november met wethouder Sven de Lange 
besproken. Vanwege het toch bijzondere karakter van dit plan (in een grote stad een 
gezamenlijk visie van verenigingen) is besloten om dit in 2020 tijdens een officieel persmoment 
aan te bieden. 

• Veel tijd is in 2019 gaan zitten in het project SportCampus Nenijto. Het Internationale Onderwijs 
wil graag uitbreiden op de locatie Nenijto. Dit gaat niet alleen om het voortgezet onderwijs maar 
men wil ook graag het basisschool onderwijs op de locatie vestigen. Kort door de bocht betekent 
dit dat ruim 16.000 vierkante meter bijgebouwd moet worden. Rotterdam Atletiek heeft deze 
gelegenheid gebruikt om te inventariseren welke zaken zij nodig heeft om toekomstbestendig 
te worden. Uitbreiding van de krachtruimten, kantine, indooraccommodatie en uitbreiding van 6 
naar 8-baans zijn na uitvoerige gesprekken met de gemeente ingediend en in de planvorming 
gehonoreerd. Eind 2019 heeft de gemeenteraad verder onderzoek naar deze plannen 
goedgekeurd. In 2020 zal dit zijn beslag gaan krijgen.  
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3. Financieel verslag 
Voor het financiële overzicht van 2019 is een separaat verslag gemaakt inclusief de onderdelen: balans; 
toelichting op balans; resultaatrekening; toelichting resultaatrekening; verslag kascommissie. 

4. Verslag Ledenadministratie 
In bijgevoegde tabel is het verloop van de ledenaantal tot eind-2019 weergegeven. 

 

 
 
Het totaal aantal leden is in 2019 afgenomen met 88 leden tot 1025. De afname zit vooral in het aantal 
jeugdleden; met name in de pupillen. Het aantal master/senioren is ongeveer gelijk gebleven. 
In 2019 hebben 229 leden opgezegd (in 2018 waren dat er 291) en hebben we 151 nieuwe leden kunnen 
verwelkomen (in 2018 301). 
 

 
 
Vanaf 1 januari 2019 wordt de Atletiek Unie-bijdrage aan heb begin van het jaar bij alle leden geïnd; 
overeenkomstig de inning van de AU zelf. Daarmee voorkomen we dat leden die gedurende het jaar 
opzeggen niet de jaarbijdrage betalen aan Rotterdam Atletiek, terwijl Rotterdam Atletiek die contributie 
wel aan de AU moet afdragen. 
In 2019 is € 3.783 aan oninbare contributie afgeboekt; in 2018 was dat € 4.134. 
Indien leden een half jaar contributie achterstand hebben worden ze uitgeschreven. 
 
De volgende categorieën leden zijn vrijgesteld van contributie. Tussen haakjes zijn de aantallen 
weergegeven per eind-2019: 

• Ereleden (17x) 

• Op basis van prestaties vrijgestelde leden (13x) 

• Niet-trainende trainers (22x) 

• Niet-trainende juryleden (20x) 

• Buitenlandse atleten die niet trainen bij Rotterdam Atletiek (17x) 
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5. Verslag Verenigingsbureau 
Huurinkomsten 
Schoolsport: 
Het sportcomplex Nenijto wordt gedurende het schooljaar aan de 6 omliggende scholen verhuurd. 
 
Huurcontracten bedrijven en verenigingen: 

• Jera; 

• 3SSport; 

• KindeRdam; 

• RISS parkeerplaats; 

• Nenijto Boys; 

• FC Urban; 

• RISS atletiekbaan; 

• Balance for Challenge; 
 
Verzekeringen 
Enkele verzekeringen zijn opgezegd/aangepast. Dit sluit beter aan bij de te verzekeren 
materialen/opstal van Rotterdam Atletiek 
 
Project ‘Organisatie- en communicatie’ 
In 2019 is door een werkgroep een projectplan omtrent het stroomlijnen professionaliseren van de 
organisatie- en communicatie binnen Rotterdam Atletiek geschreven. Hierbij is eveneens een nieuw 
organogram van de vereniging gemaakt. 
Oorspronkelijke doel van de werkgroep was het vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid 
van Rotterdam Atletiek in de stad Rotterdam. Gedurende dat proces kwam de werkgroep erachter dat 
het achterblijven van zichtbaarheid en naamsbekendheid met name te maken heeft met de huidige 
organisatiestructuur van Rotterdam Atletiek en het ontbreken van een vast, professioneel geoutilleerd 
aanspreekpunt. Dit is teruggekoppeld aan het bestuur. Het bestuur heeft aan de werkgroep gevraagd 
om alsmede een nieuw voorstel voor professionalisering van de organisatie te doen. De werkgroep 
heeft hierover een advies geschreven. Na akkoord van het advies zijn het organogram en de 
functieprofielen uitgewerkt. De uitvoering van het project zal in september 2020 opnieuw worden 
opgestart. 

6.  Verslag Wedstrijdorganisatie 
In het jubileumjaar zijn wederom diverse wedstrijden georganiseerd. 
De vier werpwedstrijden (winter, lente, zomer en herfst) en de werpvijfkamp. Wedstrijden waar telkens 
ca 35 deelnemers aanwezig waren. 
 
Daarnaast is in maart voor de 2e maal een indoor clubkampioenschap voor de pupillen en junioren 
georganiseerd in de indoorhal van AV Olympus’70 in Naaldwijk. Daarnaast is in oktober de gebruikelijke 
outdoor clubkampioenschap georganiseerd. Voor beide clubkampioenschappen waren atleten van 
minipupillen tot aan A-junioren aanwezig en bij de outdoor kampioenschappen tevens voor de eerste 
maal de racerunners. 
De drukst bezette wedstrijd was zoals elk jaar de pupillencompetitiewedstrijd met deze keer 561 
deelnemers. Daarnaast is er ook weer een CD-junioren competitiewedstrijd georganiseerd. 
De maand juli was een drukke maand met naast het eerdergenoemde zomerwerpen, de jaarlijkse 
trackmeeting met als hoofdnummer de 1500m uit het baancircuit en als klap op de vuurpijl de 100-jarig 
jubileumwedstrijd met een uitgebreid programma: diverse korte, lange en hordensprintonderdelen, mila 
afstanden van 800m tot aan 3.000m steeple chase, werponderdelen (discus, kogel, speer en 
kogelslingeren) en sprongonderdelen (ver en hoog). De circa 250 atleten kwamen van ruim 60 
verenigingen. 
 
In september is wederom de slotafstand van het Run2Day baancircuit (5.000m) op onze baan 
georganiseerd. 
In het voorjaar hebben 5 leden/ouders de jurycursus volbracht en tijdens de georganiseerde clinics voor 
de jeugd hebben nog ca 20 ouders een verkorte jurycursus gevolgd, zodat de basisregels van de atletiek 
bekend zijn en eenieder inzetbaar is als hulpjurylid bij diverse wedstrijden. 
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7. Verslag Jeugd 
Jeugdaantallen 
Het aantal jeugdleden, gedefinieerd als 5 t/m 18 jaar oud, begon op 1 januari 2019 op 370 en eindigde 
op 31 december 2019 met 335. Hiervan viel aan het eind van het jaar 46% binnen de categorie pupil (5 
t/m 10 jaar oud) en was 54% een junior (11 t/m 18 jaar oud). 
Voor de jeugd in totaal is over 2019 een daling van 9,5% te zien, terwijl het ledenaantal binnen de 
gehele vereniging vrij constant gebleven is. De voornaamste reden voor deze krimp is het vertrek van 
Jesse Caron, en daarmee een aanzienlijke afname in het aantal jeugdleden bij de 
schoolsportverenigingen. Daarnaast zijn er uit de groep A-Junioren een tiental meer doorgestroomd tot 
Senior dan dat er van de B-Junioren ingestroomd zijn. 
 
Sociaalpedagogisch klimaat 
De vereniging investeert actief in het sportieve klimaat op onze accommodaties. Dat loopt primair via 
onze trainers. Zij staan aan de basis van het gewenste klimaat wat we uitdragen: positief, 
ondersteunend, strevend naar erkenning van het individu. Dit thema heeft dan ook de aandacht tijdens 
trainersvergaderingen, bijscholingen en de dagelijkse gang van zaken die gecoördineerd worden door 
onze jeugdcoördinator. Ook in de informatiemomenten die halfjaarlijks georganiseerd worden voor 
ouders komt dit thema altijd terug. 
 
School-Sport-Verenigingen  
Rotterdam Atletiek ondersteunt al meerdere jaren de schoolsport en is verbonden aan twee School-
Sport-Verenigingen via basisschool de Provenier en basisschool De Vier Ambachten. Op dinsdag en 
donderdag wordt na schooltijd door trainster Letitia Vriesde trainingen verzorgd. Dit doet zij met grote 
zorg voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Na een wat mindere periode nemen de aantallen van de 
deelnemende kinderen weer toe in 2020. Verwachting is dat dit in 2021 verder toeneemt. Aandachtspunt 
blijft de doorstroom van kinderen naar de reguliere jeugdtrainingen op Nenijto. Vandaar dat de 
samenwerking met de SSV-en onder leiding van Letitia en Brendan Troost verder is aangehaald, met 
ook vaker activiteiten voor deze kinderen op de 'echte' atletiekbaan. 
 
Wedstrijden 
Zoals elk jaar, hebben veel van de jeugdleden van Rotterdam Atletiek meegedaan aan de wintercrossen 
en regiocompetities die per categorie georganiseerd worden. Naast het drietal crossen en viertal 
regiocompetities doen veel leden mee aan andere wedstrijden, waarvan er hier een paar genoemd 
worden: 

Indoor Clubkampioenschappen Rotterdam Atletiek 
Op deze zelf georganiseerde indoorwedstrijd op 3 maart 2019 deden 67 van onze jeugdleden mee aan 
een onderlinge wedstrijd om te kijken wie uit hun trainingsgroep nou eigenlijk echt het snelste was, het 
verste of hoogste kon springen, of wie het verste kon stoten. 

100 jaar Rotterdam Atletiek: Clinics door topsporters 
In het voorjaar 2019 is door het collectief van ‘Meisjes met een Missie’ een dag vol clinics aangeboden 
aan onze jeugdleden. Hierbij namen zo’n 100 atleten deel. Het was een prachtige dag met een grote 
opkomst. Ook leverde de verkoop van taartjes en andere kleinigheden een mooie bijdrage op voor het 
damesteam dat later die zomer aan de Europacup zou deelnemen. 

100 jaar Rotterdam Atletiek: Clubkampioenschappen 
Na de indoor clubkampioenschappen in het voorjaar, was het in het najaar tijd voor de outdoor 
clubkampioenschappen. Met wel 120 deelnemers verspreid over alle verschillende jeugdcategorieën 
was deze wedstrijd zeker een hoogtepunt in het jaar. Er zijn PR’s verbroken, weddenschappen verloren 
en gewonnen, en bovenal veel plezier beleefd. Na afloop had iedereen een bijdrage voor het avondeten 
meegenomen, waar gezamenlijk heerlijk van genoten is. 
Uiteraard doen ook veel van onze leden mee aan Nederlandse Kampioenschappen. Op onze website 
wordt altijd uitgebreid verslag gedaan van deze mooie prestaties waarbij jaarlijks vele medailles gehaald 
worden. Deze atleten worden dan ook altijd in het zonnetje gezet door de voorzitter via een huldiging in 
de kantine. 
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Overige activiteiten 
In het najaar van 2019 zijn we als vereniging met zo’n 80 atleten en ouders naar het Belgische Hoboken 
geweest voor een jeugdwedstrijd. De groep Rotterdam Atletiek leden deed mee aan een indoorwedstrijd 
die onderdeel was van het Belgische competitieseizoen, voor zowel de atleten en hun ouders was dit 
een geweldige unieke ervaring. 
In het najaar organiseerden we ook traditiegetrouwd ons pupillenkamp met 100 deelnemers. Dit jaar 
waren we in het Brabantse Loon op Zand. Hier kon in de speeltuin aangelegen aan het kamphuis vrij 
gespeeld worden, en getraind worden in het omliggende bos. Een deel van de kinderen is zelfs helemaal 
naar de duinen gerend om hier in het zand te trainen. 
 
Trainers 
Sinds 2017 heeft de vereniging in de persoon van Brendan Troost een jeugdcoördinator in huis. De 
primaire werkzaamheid betreft de begeleiding van onze jeugdtrainers. Het gaat dan om het werven van 
trainers, het begeleiden van trainers, organisatie van trainersvergaderingen, uitdoen van 
maandberichten en de organisatie van de trainersbezetting. Hierdoor heeft Rotterdam Atletiek 
permanent voldoende trainers in huis, zijn we in de gelegenheid teams van trainers te vormen bij alle 
jeugdgroepen en kunnen we veelal meer ervaren trainers aan meer jeugdige trainers koppelen. 
Naast de permanente begeleiding van trainers bieden we halfjaarlijks bijscholingen aan voor deze 
trainers op de eigen accommodatie. Het investeren in de kwaliteit van het trainerskorps heeft hiermee 
duurzaam de aandacht. 
De Technische Commissie, bestaande uit enkele coördinerend trainers, overlegt halfjaarlijks. Hier 
worden de meer tactisch-strategische zaken besproken rond onze jeugdopleiding. Uiteraard wordt 
hiervan verslag gedaan aan het bestuur. 
Sportcomplex Olympia 
Onze jeugd coördinator onderhoudt ook nauw contact met de coördinerend trainster op sportcomplex 
Olympia en haar trainers. Ook daar wordt toegezien op de kwaliteit van onze trainingen. De trainers op 
zuid worden uiteraard meegenomen in alle activiteiten rondom trainersoverleggen en bijscholingen.  

8. Verslag RaceRunners 
Door omstandigheden is het wat rustiger tijdens de trainingen geweest. Ouders hebben de kat even uit 
de boom gekeken voor hun kinderen. 
Voor de zomervakantie trok het aantal deelnemers weer aan voor trainingen. 
Langzaamaan gaat de regiocompetitie weer gestart worden binnen de regels vanuit de atletiekbond. 

9. Verslag Wegatletiek 
Aanbod 
De sectie Wegatletiek omvat de onderdelen: hardlopen en Fitwalk. 
De trainingen vinden plaats op vier locaties in Rotterdam en dit zijn: Sportcomplex Langepad; 
Sportcomplex Nenijto; Sportcomplex Olympia en Sporthal Wielewaal*. 
Er zijn onderscheidende groepen, wedstrijdgericht, prestatiegericht, recreatief en starters. 
 
*Sporthal Wielewaal is pas in 2020 gerealiseerd. In 2019 was de Fitwalk-groep het gehele jaar op locatie 
Pendrecht en de loopgroepen deels op locatie Pendrecht en deels op locatie Olympia. 
 
Leden 
Het ledenaantal is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven (of van 447 gegroeid naar 450 of van 498 naar 
497 gedaald, de rapportage hieromtrent is nog niet geheel correct). 
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Trainers 

Locatie Groep Trainer 

Langepad B Iris Meerts, Rob Broeren, Rob Warnaar 

C Andre Bossche, Henk Berkhof, Jacqueline Toonen 

D/E Andre Bossche, Henk Berkhof, Jacqueline van Gentevoort, Jacqueline 
Toonen 

Starters Hans Fleischhauer 

Nenijto A Carla Ophorst 

B Aad van Galen, Paul Wuestenenk 

C Dick Eduard, Jos Keukelaar 

D/E Henk Berkhof, Jacqueline Toonen, Lieve Vrijsen, Marije Poot 

B/C (za) Michel Kooijman 

Olympia C, D Hans van den Berg, Khalid Bouna 

E Szabinka Dudevszky 

WDR  Cas Barendrecht 

Wielewaal C/D Fred rietkerken, René Warnaar 

E Carmelita Pakimin, Marieke Plandsoen 

Fitwalk Anna Roos, Hetty van Veghel 

 
Opleidingen 
In 2019 is er een gecombineerde cursus ALT2 en ABAT2 op Nenijto gegeven door Brendan Troost en 
Henk Berkhof. De volgende leden hebben de ALT2-cursus gevolgd: Hans van Vlaanderen en Pascal 
den Hartog 
In 2019 zijn er twee trainers (Hans van Vlaanderen en Khalid Bouna) gestart met de BLT3-cursus. 
 
Activiteiten 
Naast de vele individuele wedstrijden en groepsactiviteiten is er door de vereniging ‘massaal’ 
deelgenomen aan de Ekiden 2019. Met 32 teams werd Rotterdam Atletiek ruim vertegenwoordigd. In 
het kader van ons jubileumjaar heeft elke deelnemer een speciaal (door Erwin Suvaal ontworpen) 
jubileumshirt ontvangen. 
 
Bijl-Bezemerprijs 
De jaarlijkse prijs voor snelste Rotterdam Atletiek-deelnemer aan de Rotterdam Marathon is uitgereikt 
aan: 
Annick Taselaar, tijd 3:03:41 netto 
Marco van Etten; tijd 2:23:21 netto 

10. Verslag bijzondere projecten 
Gezonde Taaltafels 
In samenwerking met Taalent010 en Stichting Sportonderwijs heeft Rotterdam Atletiek het project 
gezonde taaltafels gedaan. Dit heeft plaatsgevonden in de periode 7 mei - 17 december 2019. 
Programma: 
Praktische taalles en laagdrempelig sportles voor anderstalige vrouwen uit Rotterdam Noord en 
omgeving. 
De taallessen werden verzorgd door taaldocent en taalvrijwilligers van Taalent010 en namens 
Rotterdam Atletiek deed Letitia Vriesde de sportlessen. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de 
kantine werden de lessen in de ochtenduren verzorgd.  
Ervaring: 
Ik (Letitia) heb dit project als zeer positief ervaren. Werken met deze specifieke groep dames op de 
atletiekbaan was een bijzondere ervaring. Van 1 rondje op de baan tot 3km lopen met de dames was 
zowel voor mij als de dames een topprestatie. Dank aan de voorzitter voor het mogelijk maken van dit 
project. 
Beweegplus 
In samenwerken met Rotterdam Sportsupport heb ik (Letitia) namens Rotterdam Atletiek één keer in de 
week het Beweegplus-programma gedaan. Een mooi initiatief maar de aanloop naar Rotterdam Atletiek 
was matig en door de komst van COVID-19 is het programma gestopt en niet meer opgestart. 
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11. Sportieve prestaties 2019 

NK indoor junioren, Apeldoorn, 9 - 10 februari 
Brons     

Charlie van Gorkum 60m 7.84 

Charlie van Gorkum 200m 25.82 

NK 10 km, Schoorl, 10 februari 
Zilver     

Patrick Kwist (M50) 10 km 33.36 

NK indoor senioren, Apeldoorn, 17 - 18 februari 
 

NK studenten indoor, Apeldoorn, 1 maart 
Goud     

Elaine den Exter 60m 7.77 

Marissa Damink 800m 2.08.05 

Zilver     

Marissa Damink 400m 56.30 

Brons     

Joost de Jong 200m 22.77 

NK ½ marathon, Venlo, 31 maart 
Goud     

Patrick Kwist (M50) ½ marathon 1.12.41 

NK werpvijfkamp, Edam, 28 april 
Goud     

Peter Blommestijn (M75) werpvijfkamp 3149 

Ditha Stegman - v.d. Hidde (V45) werpvijfkamp 3196 

Zilver     

Carla Hertog (V55) werpvijfkamp 3150 

Brons     

Michelle Blommestijn (V50) werpvijfkamp 3138 

Goud     

Tarik Tahiri h.s.s. 14.67 

Meruska Eduarda h.s.s. 12.55 

Zilver     

Sanne Wolters - Verstegen 1.500m 4.23.00 

Dudly Boeldak ver 7.20 

Liemarvin Bonevacia 400m 46.87 

Ronald Hertog (beenprothese) 60m 7.84 

Marissa Damink 800m 2.10.37 

Brons     

Benjamin de Haan 3.000m 7.55.62 

Remco Goetheer kogel 17.17 
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NK teams, Vught, 11 mei 
Vrouwen: GOUD 
Mannen: ZILVER 
 
NK masters, Gouda, 17 - 19 mei 
Goud     

Patrick Kwist (M50) 10.000m 33.04.30 

Marc Suvaal (M50) polshoog 3.61 

Peter Blommestijn (M75) kogelslingeren 27.37 

Ditha Stegman - v.d. Hidde (V45) kogelslingeren 36.30 

Annemiek Punter (V45) 400m 1.04.54 

Patrick Kwist (M50) 5.000m 15.44.78 

Peter Blommestijn (M75) gewichtwerpen 12.17 

Peter Blommestijn (M75) speerwerpen 25.12 

Zilver     

Erwin Suvaal (M55) kogelslingeren 43.46 

Peter Blommestijn (M75) kogelstoten 9.35 

Erwin Suvaal (M55) gewichtwerpen 15.54 

Peter Blommestijn (M75) discuswerpen 29.77 

Ditha Stegman - v.d. Hidde (V45) speerwerpen 33.73 

Brons     

Marc Suvaal kogelslingeren 39.54 

John Stegman (M55) kogelslingeren 39.84 

Michelle Blommestijn (V50) kogelslingeren 35.20 

 NK MBO, Arnhem, 23 mei 
Goud     

Albeda College met Kahla Geluk 
4 x 100m 59.53 

Kahlan Geluk kogelstoten 11.07 

Zilver     

Kahlan Geluk hoogspringen 1.55 

 Nationale A-games, Soest, 26 mei 
Goud     

Georgina Taylor (MPA) vortexwerpen 42.48 

Yenthe Vreugdenhil (MPA) kogelstoten 9.22 

Gyani Biekram (JPA) 60m 8.56 

Gyani Biekram (JPA) ver 4.82 

Brons     

Georgina Taylor (MPA) hoog 1.30 

Yenthe Vreugdenhil (MPA) ver 4.22 

Yenthe Vreugdenhil (MPA) 60m 9.01 

 NK junioren A/B, Alphen a.d. Rijn, 28 - 30 juni 
Goud     

Ilias el Khattabi (JA) 3.000m steeple 9.23.36 

Zilver     
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Isya Klein Ikkink (JB) 400m horden bij de JA 56.26 

Mathew Sophia (JB) 110m horden 13.73 

Brons     

Xavi Mo-Ajok (JB) 100m 11.09 

Xavi Mo-Ajok (JB) 200m 21.99 

Ruth Vogels (MB) 100m horden 13.82 

Christopher Jack Aldrich (JA) 400m 49.51 

NK senioren, Den Haag, 25 - 28 juli 
Goud     

Irene van der Reijken 3.000m steeple 10.00.06 

Irene van der Reijken 5.000m 16.32.04 

Hensley Paulina 100m 10.35 

Churandy Martina 200m 21.00 

Zilver     

Christopher Garia 100m 10.41 

Christopher Garia 200m 21.05 

Marissa Damink 800m 2.07.59 

Tarik Tahiri h.s.s. 15.17 

Nargélis Statia 200m 23.74 

Brons     

Churandy Martina 100m 10.42 

Remco Goetheer kogel 18.05 

Meruska Eduarda h.s.s. 12.54 

Liemarvin Bonevacia 400m 46.86 

Taymir Burnet 200m 21.08 

D-spelen, Amsterdam, 1 september 
Goud     

Mees de Jong (MD1) polshoog 2.20 

Promotie-/degradatiewedstrijd 1e - 2e divisie, Hilversum, 8 september 
Mannen: BRONS en promoveren naar de eerste divisie 

NK teams voor masters, Dordrecht, 22 september 
Vrouwen: 4e 

NK Trailrunning (officieus), Rolde, 19 oktober 
ZILVER: Alex Olieman (120 km): 11.17 uur 

NK marathon, Amsterdam, 20 oktober 
GOUD: Patrick Kwist (M50), 2.32.18 

 
Nederlandse records 

Klasse Onderdeel Naam Prestatie Datum Plaats 

M55 
Gewichtwerpen 
(11,34 kg)  

John Stegman (indoor) 15.64 27-01-2019 Sittard 
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F40 Discuswerpen Take Zonneveld 26.58 11-05-2019 Breda 

T36 200m Gert-Jan Schep 26.99 11-05-2019 Breda 

F40 Kogelstoten Take Zonneveld 8.95 15-05-2019 Uden 

F40 Kogelstoten Take Zonneveld 9.11 18-05-2019 Lisse 

T36 100m Gert-Jan Schep 13.16 30-05-2019 Vught 

F40 Speerwerpen Take Zonneveld 35.29 30-05-2019 Vught 

T36 100m Gert-Jan Schep 13.13 02-06-2019 Oordegem (België) 

T36 400m Gert-Jan Schep 58.87 02-06-2019 Oordegem (België) 

T36 400m Gert-Jan Schep 58.37 10-06-2019 Tilburg 

T36 200m Gert-Jan Schep 26.67 15-06-2019 Nijmegen 

F40 Discuswerpen Take Zonneveld 26.99 15-06-2019 Nijmegen 

F40 Kogelstoten Take Zonneveld 9.26 29-6-2019 Eindhoven 

Neo-
senioren 

4 x 100m 
Nationale ploeg met 
Dominique Zwiep 

39.47 14-07-2019 Gävle (Zweden)' 

V75 Gewichtwerpen Laura Blommestijn 11.23 20-07-2019 Rotterdam 

V75 Kogelslingeren Laura Blommestijn 27.62 20-07-2019 Rotterdam 

Mannen 4 x 100m nat. 
ploeg 

Christopher Garia, 
Taymir Burnet, Hensley 
Paulina, Churandy 
Martina 

37.99 21-07-2019 Londen (GB) 

Mannen 4 x 100m 
clubteams 

Christopher Garia, 
Taymir Burnet, Hensley 
Paulina, Churandy 
Martina 

37.99 21-07-2019 Londen (GB) 

M50 3.000m Patrick Kwist 8.53.59 22-08-2019 Rotterdam 

V75 Kogelslingeren Laura Blommestijn 30.33 07-09-2019 Rotterdam 

V75 Werpvijfkamp Laura Blommestijn 3909 07-09-2019 Rotterdam 

MS 4 x 100m nat. 
ploeg 

Nat. ploeg met Taymir 
Burnet, Hensley 
Paulina, Churandy 
Martina 

37.91 04-10-2019 Doha (Qatar) 

T64 Ronald Hertog 200m 22.77 08-11-2019 Dubai (VAE) 

T64 Ronald Hertog 200m 22.20 09-11-2019 Dubai (VAE) 

T20 Ranki Oberoi Verspringen 7.39 13-11-2019 Dubai (VAE) 

Europees record 
Klasse Onderdeel Naam Prestatie Datum Plaats 

Doven 60m indoor Elaine den Exter 7.70 16-03-2019 Tallinn (Estland) 

Doven 60m indoor Elaine den Exter 7.67 17-03-2019 Tallinn (Estland) 

Doven 100m Elaine den Exter 12.06 01-06-2019 Hochdorf (Zwitserland) 

Doven 100m Elaine den Exter 12.01 13-07-2019 Rotterdam 

T20 Verspringen Ranki Oberoi 7.39 13-11-2019 Dubai (VAE) 

Wereldrecord 
Klasse Onderdeel Naam Prestatie Datum Plaats 

Doven 60m indoor Elaine den Exter 7.67 17-03-2019 Tallinn (Estland) 

F40 Discuswerpen Take Zonneveld 26.58 11-05-2019 Breda 

F40 Discuswerpen Take Zonneveld 26.99 15-06-2019 Nijmegen 

Racerunning 400m Colin van Tricht 1.31.36 12-07-2019 Frederiksberg (Denemarken) 

Racerunning 1.500m Colin van Tricht 6.23.28 12-07-2019 Frederiksberg (Denemarken) 
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Internationale kampioenschappen 

EK Indoor, Glasgow (Schotland), 1 - 3 maart 
Naam Onderdeel Prestatie 

Liemarvin Bonevacia 400m series 6e in 46.87 

Benjamin de Haan 3.000m series 14e in 8.11.57 

WK Indoor voor doven, Tallinn (Estland), 14 - 17 maart 
Naam Onderdeel Prestatie 

Elaine den Exter 60m ½ finale 1e in 7.70 

Elaine den Exter 60m finale 1e in 7.67 

EK Indoor Masters, Torun (Polen), 24 - 30 maart 
Naam Onderdeel Prestatie 

Erwin Suvaal (M55) Gewichtwerpen 4e met 16.16 

Erwin Suvaal (M55) Kogelslingeren 6e met 44.63 

WK estafette, Yokohama (Japan), 11 - 12 mei 
Naam Onderdeel Prestatie 

Ned. ploeg met Christopher Garia, Churandy 
Martina, Hensley Paulina en Taymir Burnet 

4 x 100m series 10e in 38.67 

Ned. ploeg met Liemarvin Bonevacia 4 x 400m series 12e in 3.04.30 

Europacup clubs A-divisie, Castellon (Spanje), 25 - 26 mei 
Rotterdam Atletiek-mannen: 7e en degraderen naar de B-divisie 

Europacup clubs B-divisie, Tampere (Finland), 25 mei 
Rotterdam Atletiek-vrouwen: ZILVER en promoveren naar de A-divisie 

 
Europacup 10.000m, Londen (GB), 6 juli 
Benjamin de Haan: 27e in 29.03.87 

 
EK<23, Gävle (Zweden), 11 - 14 juli 
4 x 100m series: nat. ploeg met Dominique Zwiep: 2e in 39.47 (NR) 
4 x 100m finale: nat. ploeg met Dominique Zwiep: DNF  

EK Doven, Bochum (BRD), 22 - 27 juli 
Elaine den Exter: 100m halve finale: 1e in 12.62 
Elaine den Exter: 100m finale: GOUD in 12.29 
Elaine den Exter: 200m halve finale: 2e in 25.51 
Elaine den Exter: 200m finale: BRONS in 25.54 

EK Landenteams first league, Sandnes (Noorwegen), 9 - 11 augustus 
Onderdeel Naam Prestatie 

100m buiten mededinging Taymir Burnet 1e in 10.56 

100m buiten mededinging Churandy Martina 1e in 10.73 

100m buiten mededinging Nargélis Statia 1e in 11.84 

100m series Hensley Paulina 1e in 10.51 

200m series Christopher Garia 1e in 20.95 
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400m series Liemarvin Bonevacia 3e in 47.00 

100m finale Hensley Paulina 2e in 10.67 

800m Marissa Damink 9e in 2.07.51 

400m finale Liemarvin Bonevacia 4e in 46.83 

3.000m steeple chase Irene v.d. Reijken 2e in 9.56.35 

4 x 100m Nat. ploeg met Taymir Burnet, Hensley Paulina en 
Churandy Martina 

DQ 

hinkstapsprong Tarik Tahiri 11e met 14.43 

200m finale Christopher Garia 1e in 20.84 

Nederland wordt 4e in de eindstand en blijft in de eerste liga. 

EK masters, Venetië (Italië), 5 - 15 september 
Goud     

Patrick Kwist (M50) 10.000m 32.22.95 

Patrick Kwist (M50) ½ marathon 1.13.17 

Zilver     

Patrick Kwist (M50) 5.000m 15.32.91 

 WK senioren, Doha (Qatar), 27 september - 6 oktober 
Naam Onderdeel Prestatie 

Taymir Burnet voorronde 100m 
series 100m 
½ finale 100m 
200m series 
200m ½ finale  

1e in 10.23 
4e in 10.21 
6e in 10.18 
3e in 20.37 
4e in 20.34 

Nargélis Statia 
Nat. ploeg 4 x 100m 
½ finale 

4e in 43.01 

Nat. ploeg 4 x 100m met Taymir Burnet, Hensley 
Paulina en Churandy Martina 

4 x 100m series 4e in 37.91 

Nat. ploeg 4 x 100m met Taymir Burnet, Hensley 
Paulina en Churandy Martina 

4 x 100m finale gediskwalificeerd 

WK Para-atletiek, Dubai (VAE), 7 - 15 november 
Naam Onderdeel Prestatie 

Ronald Hertog (T64) 200m ½ finale 1e in 22.77 

Ronald Hertog (T64) 200m finale GOUD in 22.20 

Ranki Oberoi (T20) Verspringen GOUD met 7.39 
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12. Bijzondere gebeurtenissen 2019 
• Op zondag 6 januari overlijdt Janny Smit op 79-jarige leeftijd. Zij was ca. 25 jaar pupillentrainster 

en behoorde o.a. tot de 'ploeg Coolsingel' van de Rotterdamse marathon. 

• Donderdag 10 januari: nieuwjaarsreceptie op de Nenijto. Voorzitter Joop van Leersum 
memoreerde de belangrijkste gebeurtenissen van 2018 en blikte vooruit op 2019. De kans is 
groot dat de Nenijto wordt ingebouwd door de omliggende scholen. De huidige kantine zal dan 
verdwijnen. Op de plaats daarvan zou dan een schoolgebouw verrijzen met aan de onderkant 
een vernieuwde kantine. Het bestuur bestond in 2018 slechts uit 2 personen... 

• John Stegman (M55) werpt het 11,34kg zware gewicht naar de nieuwe Nederlandse 
indoorrecordafstand van 15.64m in Sittard. 

• Dinsdag 12 februari: Ramon Storm krijgt tijdens het ABN tennistoernooi de 'Meer dan sport 
award' uitgereikt. De prijs die Ramon heeft gewonnen, werd voor de eerste keer uitgereikt en is 
bedoeld voor een lokale held die via sport van bijzondere maatschappelijke betekenis is voor 
Rotterdammers.  

• Tijdens de NK voor senioren in Apeldoorn (16-17 februari) voldoen Benjamin de Haan (3.000m) 
en Liemarvin Bonevacia (400m) aan de limiet voor de EK indoor te Glasgow. Rotterdam Atletiek 
gaat naar huis met 2x goud, 5x zilver en 3x brons. 

• Liemarvin Bonevacia en Benjamin de Haan komen bij de EK indoor (1 - 3 maart) niet door de 
series van resp. de 400m en 3.000m. 

• Clubkampioenschappen indoor te Naaldwijk op 3 maart met deelname van zo'n 70 leden. 

• Na de voorjaarsvakantie is niemand minder dan Letitia Vriesde begonnen met het geven van 
trainingen bij SSV De Provenier. 

• Bij de WK voor doven en slechthorenden is Elaine den Exter wereldkampioene geworden op 
de 60m in een nieuw wereldrecord van 7.67 (halve finale 7.70). 

• Zaterdag 30 maart werden er clinics voor de pupillen en CD-jeugd georganiseerd op de Nenijto 
waar zo'n 120 kinderen aan deelnamen. Mede door het fraaie lenteweer was het een groot 
succes. 

• Patrick Kwist (M50) wordt voor de vijfde maal Nederlands kampioen op de halve marathon te 
Venlo (31 maart) in 1.12.41. 

• Marco van Etten noteert 2.23.21 op de Rotterdam marathon en is daarmee voor de derde keer 
op rij snelste Rijnmonder. Annick Taselaar (3.03.27) is de snelste Rotterdam Atletiek-dame op 
zondag 7 april. 

• De geboortedag van Rotterdam Atletiek wordt op maandag 15 april gevierd met een heuse 
boekpresentatie inclusief boekestafette op de Nenijto. 

• Twee gouden plakken, één zilveren en één bronzen medaille was het resultaat bij de NK 
werpvijfkamp op 28 april te Edam. 

• Op 11 mei wordt de vrouwenploeg in Vught voor de derde maal in successie Nederlands 
clubkampioen, de mannen worden knap tweede. 

• De vrouwenploeg van de masters bereiken in Kerkrade op 12 mei de vijfde plaats in de 
landelijke stand en gaan door naar de finale in september. 

• Op 14 mei wordt Elaine den Exter gehuldigd voor haar indoorprestaties dit seizoen: 
wereldkampioene in de categorie doven en slechthorenden met zelfs een nieuw wereldrecord! 

• In het weekend van 17-19 mei worden de NK voor masters in Gouda gehouden. Rotterdam 
Atletiek gaat naar huis met 8x goud, 5x zilver en 3x brons. 

• In het Finse Tampere (25 mei) promoveren de Rotterdam Atletiek-vrouwen naar groep A van 
de Europese clubkampioenschappen doordat ze op het nippertje de tweede plaats veroverden. 

• De Rotterdam Atletiek-mannen kunnen in het Spaanse Castellon, ondanks uitstekende 
prestaties, zich niet handhaven in groep A van de Europese clubkampioenschappen (25-26 
mei). 

• Op zaterdag 22 juni werd de 7e reünie gehouden in het kader van het 100-jarig bestaan van 
Rotterdam Atletiek. Zo'n 300 (oud)leden konden genieten van een heerlijk lentezonnetje, live 
muziek, jubileumtaart en elkaar. 

• NK junioren in Alphen a.d. Rijn (28-30 juni) leverde 1x goud, 2x zilver en 4x brons op voor 
Rotterdam Atletiek. 

• Zaterdag 13 juli was het tijd voor de jubileumwedstrijd van Rotterdam Atletiek op de Nenijto: de 
Rotterdam Classics. Vier baanrecords bij de senioren werden er verbeterd en zelfs een 
Europees record. Vele topprestaties werden er geleverd. 
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• Tijdens wedstrijden in het Deense Frederiksberg verbetert Colin van Tricht maar liefst 3 
wereldrecords bij de racerunners (11-14 juli). 

• Kersvers V75 verbetert tijdens het Zomerwerpen op 20 juli twee Nederlandse records 
(kogelslingeren en gewichtwerpen). 

• Het viertal Christopher Garia, Taymir Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina brengt het 
NR 4 x 100m op 37.99 tijdens Diamond League wedstrijden in Londen op 21 juli. 

• Elaine den Exter neemt 2 medailles mee naar huis van het EK Doven (22-27 juli in het Duitse 
Bochum): GOUD op de 100m en BRONS op de 200m. 

• Het NK senioren wordt uitgesmeerd over 4 dagen: 25-28 juli. Rotterdam Atletiek gaat naar huis 
met 4x goud, 5x zilver en 5x brons. Irene van der Reijken wint zowel de 3.000m steeple als de 
5.000m. 

• Rotterdam Atletiek is hofleverancier tijdens de EK voor landenteams in het Noorse Sandnes (9 
- 11 aug.). Christopher Garia zorgt voor de enige overwinning namens Rotterdam Atletiek (200m 
in 20.84). 

• Op 22 augustus verbetert Patrick Kwist (M50) op de baan van het Langepad het NR op de 
3.000m en brengt het op 8.53.59. 

• Oud-secretaris van AVR Anneke v.d. Bremen overlijdt op 3 september op 78-jarige leeftijd. 

• Tijdens de jaarlijkse werpvijfkamp op de Nenijto (7 september) verbetert V75 Laura Blommestijn 
het Nederlands record op het onderdeel kogelslingeren tot 30.33m. Op de werpvijfkamp zet ze 
het vacante NR op 3909 punten. 

• Patrick Kwist (M50) wordt voor het eerst Europees kampioen bij de EK voor masters. Hij deed 
dat op de 10.000m in een nieuw clubrecord van 32.22.95. Ook pakt hij zilver, maar dan op de 
5.000m. Tot slot pakte hij op de slotdag (15 september) nog goud op de halve marathon. 

• De vrouwen masters worden vierde in de finale van de competitie in Dordrecht op 22 september. 

• Taymir Burnet behaalt op de WK senioren (Doha, Qatar, 25 september - 6 oktober) tweemaal 
de halve finale (100m en 200m). 

• Nargélis Statia maakt haar debuut op een WK voor senioren in de 4 x 100m ploeg in Doha 
(Qatar, 25 sept. - 6 oktober). Team NL plaatst zich niet voor de finale. Dat doen de mannen wel 
in een nieuw nationaal record (37.91) met inbreng van drie Rotterdam Atletiek-sprinters: Taymir 
Burnet, Hensley Paulina en Churandy Martina. In de finale wordt het viertal gediskwalificeerd 
(wel met een supertijd van 37.80). 

• Zaterdag 19 oktober werd het jubileumjaar afgesloten middels een grandioos feest in het Oude 
Luxor Theater te Rotterdam waar zo'n 500 gasten aanwezig waren. Adri v.d. Berge wordt 
benoemd tot Lid van Verdienste. 

• Ronald Hertog (T64) wordt in Dubai WERELDKAMPIOEN op de 200m (9 november) tijdens 
het WK para-atletiek (7 - 15 november).. Enkele dagen later (13 november) wordt Ranki Oberoi 
ook WERELDKAMPIOEN, maar dan op verspringen met 7.39m. 

• Half november tekent Rotterdam Atletiek een sponsorovereenkomst met Asics. 


