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Deze nieuwsbrief  verschijnt maandelijks en is 
bedoeld voor alle leden van FORTIUS. De 
volgende nieuwsbrief zal in de derde week van 
september 2021 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk 
tot 15 september sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com   
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

Informatie over opzegging van het lidmaatschap is 
te vinden op (inclusief link naar opzeggen): 
http://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-de-
vereniging/lidmaatschap/lidmaatschap-opzeggen 
 
Contributies staan vermeld op de website:  
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-
de-vereniging/lidmaatschap/contributie 
 

René Bellaart  
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VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Met enige vertraging vanwege vakantie is hier dan de 
laatste nieuwsbrief voor de echte vakantie. In augustus 
komt er als gewoonlijk geen nieuwsbrief omdat er toch 
vrijwel geen wedstrijdactiviteit is.  
Een ander gevolg van de vakantiedrukte is dat er deze 
maand geen interview kon worden afgenomen. De 
volgende editie, van september, hopen we de rubriek In 
gesprek met … weer op te vatten. Het gemis wordt 
gelukkig ruimschoots opgevangen door het opleven van 
de wedstrijdsport en de uitslagen en verslagen die er 
daarvan werden gemaakt. Het leverde ook meteen een 
volle bladzijde aan clubrecords op. 
Verder een extra lange column met aandacht voor de 
aanstaande Olympische Spelen en in het bijzonder de 
sprintnummers. 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 september 2021: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 

Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 
  Mededelingen uit het bestuur  
 

• Wat waren wij blij dat op 26 juni 2021 bijna alle coronamaatregelen werden opgeheven. 
Na het tonen van vaccinatiebewijzen, gele vaccinatieboekjes, testen voor toegang, 
konden wij weer op vakantie naar het buitenland (eerst toch wel controleren wat de 
regels ter plaatse waren), naar festivals, danceclubs, dancings, musea, bioscopen e.d. 
Ook tijdens het sporten zijn er nagenoeg geen beperkingen meer. Wedstrijden met 
andere clubs mogen weer plaatsvinden. Publiek en ouders zijn weer welkom. Nederland 
was een in jubelstemming. Maar tot onze schrik was er de afgelopen weken een 
gigantische stijging van het aantal besmettingen. De deltavariant hield behoorlijk huis. 
Het gevolg was dat de regering op 9 juli 2021 een aantal versoepelingen terugdraaide. 
De sport werd tot op heden gespaard. Ter voorkoming dat de leden besmet raken op de 
vereniging verzoekt het bestuur dat een ieder zich houdt aan de basisregels. Ik verwijs 
naar de Fortius Nieuwsflits  van 25 juni 2021, die op 25 juni naar de leden is gemaild. 
 

• Op 7 juli 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering in de kantine plaatsgevonden. 
Aanvankelijk was de opzet dat deze gehouden zou worden in de sporthal. Het aantal 
aanmeldingen was zodanig dat de 1½ meter afstand gewaarborgd was. De voorzitter gaf 
in de inleiding een overzicht van de impact van de coronapandemie op de vereniging. Er 
werd stilgestaan bij de leden die het afgelopen jaar zijn overleden. Het jaarverslag, het 
financieel jaarverslag over 2020 en de begroting 2021 werden door de leden vastgesteld. 
De aftredend voorzitter werd herbenoemd, twee bestuursleden zijn afgetreden en twee 
nieuwe leden zijn toegetreden tot het bestuur. Van de vergadering is alvast een kort 
verslag opgemaakt, zie https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/2027-kort-
verslag-jaarvergadering 
 

• Op 5 juli, de oprichtingsdatum van de vereniging in 1896, is door de burgemeester van 
Dordrecht Wouter Kolff de Koninklijke Erepenning aan de voorzitter van Fortius  
uitgereikt. Dit ter ere van het 125-jarig bestaan van Fortius . De Koninklijke Erepenning is 
een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan 
wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning 
heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger. De uitreiking vindt alleen plaats 
bij het 50-jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij. Zie verder elders in deze 
nieuwsbrief. 
 

• In het kader van het jubileum 125 jaar Fortius  zijn er heel gave shirts ontworpen. Voor 
de jeugd en de volwassenen zijn deze shirts te koop op de vereniging. Zie: 
https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/2019-limited-edition-uniek-
jubileumshirt 
Op 4 september  is er van 10:00 tot 16:00 uur van alles te beleven op de club. Iedereen 
laat wat zien van zijn of haar onderdeel. Voor de jeugd is er de gehele dag wat te 
beleven. Ook staat er een 5 kilometerloop op de planning. Op 9 oktober  is er een 
feestavond voor de volwassenen. Vanaf 19:30 gaan de deuren open en staat de DJ klaar 
om er een gezellige avond van te maken. Noteer deze dagen in de je agenda. Misschien 
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pessimistisch, maar er wordt wel een voorbehoud gemaakt. Dit is afhankelijk hoe de 
corona-epidemie zich ontwikkelt in de komende maanden. 
 

• Het bestuur heeft helaas moeten besluiten om de afdeling Kickboksen met ingang van 
1 juli 2021 op te heffen. De reden is dat de trainers zijn gestopt. Zij hebben Fortius  
verlaten en zijn voor zichzelf een sportschool begonnen. Het bestuur vindt dit erg 
jammer, maar wenst hen veel succes. De coördinator heeft nog getracht om nieuwe 
trainers binnen Fortius  te vinden, maar dat is niet gelukt. Dat geldt eveneens voor het 
aantrekken van trainers van buitenaf. Ook hij is gestopt om persoonlijke redenen. Fun, 
kick en boxing wordt ondergebracht bij de afdeling groepslessen. 
 

• Het bestuur heeft beleid gemaakt met betrekking tot de verstrekking van jacks (ten 
behoeve van de herkenbaarheid) aan de trainers. Als de afspraken met de leverancier 
zijn gemaakt zullen de desbetreffende trainers worden geïnformeerd. 
 

• Piet van Dijk, instructeur bij de groepslessen, heeft aangegeven te stoppen met het 
lesgeven. Zijn vrouw Marijke is eind vorige eeuw in het toenmalige clubgebouw van 
Hercules gestart met het geven van aerobics lessen aan een beperkt groepje vrouwen. 
Samen met Piet verzorgden zij de lessen. Het groepje vrouwen en later met mannen, 
groeide na de verhuizing naar de sporthal Reeweg uit tot de grootste afdeling van 
Hercules met zo’n 800 leden. Dit was ook de verdienste van Piet. Het bestuur bedankt 
hem voor zijn inzet en tijd voor de vereniging en wenst hem alle goeds toe voor de 
toekomst. 
 

• Na enige tijd stil te hebben gelegen zal in het najaar weer gestart gaan worden met de 
reanimatiecursussen. Hiervoor volgt in de komende maanden informatie. 
 

• Dit is de laatste nieuwsbrief voor de vakantie. Ik wens alle leden, vrijwilligers en 
donateurs, een prettige vakantie, waar die ook gevierd mag worden, met inachtneming 
van de coronaregels, zodat iedereen na de vakantie in goede gezondheid weer bij 
Fortius  komt sporten! 
 
 

Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
 

 
 
  

Logo door Elise Beljaars 
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UITREIKING KONINKLIJKE EREPENNING 
 
Op 5 juli 2021 heeft de burgemeester van Dordrecht Wouter Kolff, in aanwezigheid van een klein 
gezelschap, bestaande uit de bestuursleden van Fortius  en de SOAR, ereleden, oud voorzitters, de 
leden van de jubileumcommissie en vertegenwoordigers van de Atletiekunie en de Koninklijke 
Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond in de kantine van Fortius  de Koninklijke Erepenning aan de 
voorzitter van Fortius , Jan van Haren, uitgereikt. 
 
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of 
instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de 
Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger. De uitreiking vindt alleen plaats bij 
het 50 jarig jubileum of een veelvoud van 25 jaar daarbij. 
 
In zijn toespraak benadrukte de burgemeester de belangrijke sociale en maatschappelijk plek die de 
vereniging inneemt in de Dordrechtse samenleving. 
 
De voorzitter bedankte de burgmeester voor zijn komst en uitreiking van de Koninklijke Erepenning. 
Hij was ervan overtuigd dat de vereniging over 125 jaar nog zal bestaan. 
 
Bij de Koninklijke Erepenning hoort tevens een oorkonde, die een mooie plaats in de kantine zal 
krijgen. 
 
Jan van Dalen 
Secretaris Fortius  
 
  

Voorzitter Jan van Haren ontvangt de erepenning van 
burgemeester Wouter Kolff. 

De Koninklijke Erepenning. 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Een clubrecord dat het verdient om extra uitgelicht te worden is de hoogtesprong 
van Anniek de Lange . In de competitie voor junioren C op 3 juli in Gorinchem lukte 
het haar om de magische hoogte van 1,75 m te bedwingen. Daarmee verbeterde ze 
niet alleen haar eigen clubrecord bij de meisjes junioren, maar ook het overall 
clubrecord bij de vrouwen. Het oude record van 1,70 m werd gedeeld door Astrid 
Horstman (2000) en Kyra Pabbruwee (2003). In haar eigen categorie MJC is Anniek 
de beste Nederlandse hoogspringster van dit moment. In de nationale ranglijst aller tijden staan 
slechts vier meisjes boven haar die hoger sprongen.  
 
Julia van Dorp  verbeterde op 10 juli in Boskoop het 16 jaar oude clubrecord kogelslingeren voor 
meisjes junioren B met 39 cm naar 38,37 m. Het oude record stond op naam van Myrthe van der 
Stap. 
 
Masters 
 

In een internationale wedstrijd voor Masters op het Portugese eiland Madeira verbeterde Ko 
Florusse  op 20 juni het clubrecord 200 m M70 naar 31,87 s. Het was een flinke verbetering van het 
oude record dat met 39,82 s op naam stond van Maarten Vogelezang.  
 
Tijdens de door Fortius  georganiseerde werpwedstrijd op 11 juli slaagde Albert Lammers  erin drie 
clubrecords M65 te breken: kogelslingeren 36,04 m, kogelstoten 9,34 m en gewichtwerpen 12,57 m. 
 
Mark Uilhoorn  verbeterde in diezelfde wedstrijd het clubrecord gewichtwerpen M55 met 20 cm naar 
8,90 m. Het record stond reeds op zijn naam. 
 
Incourant 
 

Lisa van Schaik  schreef op 30 juni in Barendrecht met 5:52,08 het officieuze clubrecord 1500 meter 
voor meisjes junioren D op haar naam. Officieus, omdat de 1500 meter geen erkend onderdeel is in 
deze categorie.  
 
Tijdens de werpwedstrijd op 11 juli in Dordrecht behaalde Julia van Dorp  2230 punten. Dit geldt als 
nieuw (officieus) clubrecord voor meisjes junioren B. Julia haalde vorig jaar in Vlaardingen al eens 
meer punten, maar daar werd bij nader inzien een te licht gewicht bij het gewichtwerpen gebruikt, 
waardoor dat record niet geldig kan zijn. Om diezelfde reden is het toen opgetekende clubrecord 
gewichtwerpen geschrapt en geldt nu haar prestatie van 11 juli op dat onderdeel, te weten 11,12 m 
met het 7,26-kg-gewicht.  
 
Afwijkend gewicht 
 

D-juniore Eva Blokland  deed op 3 juli in Barendrecht mee in het team van de meisjes C. Zodoende 
moest zij speerwerpen met 500 gram, terwijl meisjes D normaal met 400 gram gooien. Eva wierp 
deze speer 28,85 m ver weg, wat een clubrecord voor MJD met de 500-gram-speer was. Het officiële 
clubrecord met 400 gram staat met 38,56 m op naam van Pamela Kiel.  
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

SASKIA VAN DER BOOR ZESDE OP NK 
 
Op de Nederlandse kampioenschappen atletiek, die van 24 tot en met 27 juni plaatsvonden in Breda, 
stond Saskia van der Boor van Fortius  op zaterdag 26 juni aan de start van het polsstokhoog-
springen vrouwen. Saskia slaagde erin haar beste seizoenprestatie te verbeteren naar 3,55 m, wat 
haar op het NK een zesde plaats opleverde. De eerstvolgende hoogte 3,70 m haalde ze niet, al 
scheelde het in haar tweede poging niet veel.  
Ex-Fortius atlete Karlijn Schouten – nu uitkomend voor Rotterdam Atletiek – won met 4,05 m zilver 
achter Femke Pluim van AAV ’36. 
 
 

KO FLORUSSE TWEEDE IN INTERNATIONALE MASTERSMEETING  
 
Terwijl we hier in Nederland nog een week moesten wachten 
totdat iedereen weer onbekommerd aan wedstrijden kon 
deelnemen, werd op het eiland Madeira op 19 en 20 juni al een 
internationale meeting voor masters georganiseerd. Ko Florusse 
(M70) greep zijn kans en deed mee aan het goed georganiseerde 
toernooi op de prachtig tussen de bergen gelegen baan. Een 
minpunt was dat die mooie baan zo steenhard was dat die 
eigenlijk ongeschikt was om met spikes te belopen. 
Ko werd op zowel de 100 en als de 200 meter tweede in zijn 
leeftijdscategorie. De 100 m liep hij bij een tegenwind van 2,5 m/s 
in 14,55 s. De 200 m liep hij voor de eerste keer in deze 
leeftijdsklasse. Bij een tegenwind van 3,6 m/s liep hij 31,87 s, een 
clubrecord M70. 
 
 
 
 
 
 

ENERGIE TRACK MEETING IN BARENDRECHT 
 
CAV Energie organiseerde op woensdagavond 30 juni in Barendrecht de eerste wedstrijd in het 
Rotterdam Run2Day Baancircuit. Het was een trackmeeting voor alle categorieën. Van Fortius  
deden zo’n 40 atleten mee, in leeftijd variërend van A-pupil tot en met 70+. Op het programma 
stonden diverse werp-, spring- en looponderdelen, waarbij de gelopen afstanden voor sommige 
categorieën onder de noemer ‘incourant’ vielen. 
Zo konden ook de jongste junioren meedoen aan de voor hen ongebruikelijke 1500 meter. Lisa van 
Schaik deed dit zo goed dat ze in 5:52,08 het officieuze clubrecord voor meisjes junioren D op haar 
naam schreef. Er waren meer persoonlijke records op de 1500 meter, zoals voor Tim Leeman (JJB) 
in 5:01,33 en Thomas van Roosmalen (JJC) in 5:14,88. Evy Wessels (MJC) en Kelvin Mol (JJD) 
liepen een snelle tijd op de voor hen incourante 100 meter: Evy 13,47 s en Kelvin 13,50 s. 

Hier wil je elke week wel aan een wedstrijd 
deelnemen, zoals Ko Florusse, inclusief de 
trainingen. 
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Wessel de Lange liep zich in 23,69 s op de wél courante 200 
meter voor JJB de 10-bestenlijst van Fortius  binnen. 
Savannah Bailey (MJB) wierp met 25,97 m een persoonlijk 
record met de discus. Er waren nog heel veel meer mooie 
prestaties en persoonlijke records voor Fortius atleten. Deze 
en alle andere resultaten van de deelnemers van Fortius  zijn 
te vinden op Atletiek.nu. 
 
 
GOEDE RESULTATEN IN SENIORENCOMPETITIE 
 
Op zondag 4 juli kon dan eindelijk een voorrondewedstrijd in 
de competitie voor senioren worden georganiseerd. De 
wedstrijd in poule 13 werd verwerkt bij AV Groene Ster in 
Zevenbergen. Een fijne locatie, want niet te ver van Dordt en 
altijd gegarandeerd van een goede organisatie. Afgezien van 
een gedwongen pauze van een uur door een onweersbui, liep 
de wedstrijd dan ook perfect. De ploegen van Fortius  deden 
het uitstekend. De vrouwenploeg mocht zich aan het eind van de dag zelfs laten huldigen als 
poulewinnaar. 
De mannenploeg werd ondanks een nul op het kogelslingeren vierde in de poule. 
In de landelijke stand staan de vrouwen van Fortius  op de 10de plaats. De eerste 8 ploegen plaatsen 
zich voor de finalewedstrijd waarin gestreden wordt om promotie naar de 2de divisie. Met een 
puntentotaal van 5729 kwamen onze vrouwen daar slechts 33 punten voor tekort. De mannen staan 
landelijk 15de met 5092 punten. 
Er werd over de hele linie goed gepresteerd door de Fortius atleten. Hieronder enkele highlights. 
Quinten van der Elst boekte twee keer een overwinning op de sprint. De 100 meter won hij in 11,57 s 
en de 200 meter in 23,38 s. Tibo Visser verbeterde zijn persoonlijke records op de 400 m (52,17) en 
de 800 m (1:55,84). Ook B-junior Timo de Kok liep in 2:02,13 een goede 800 meter. Anco Oomsen 
liep in 16:56,60 een degelijke 5000 m. 
Claudia Noordzij eiste bij de vrouwen in 
63,48 s de overwinning op de 400 meter voor 
zich op. Ze verbeterde daarmee haar 
persoonlijke record met ruim drie seconden. 
B-juniore Julia van Dorp slingerde de 4-kg-
kogel naar een persoonlijk record van 
32,56 m. Maaike Boon deed het met 28,83 m 
ook lang niet slecht op het kogelslingeren. 
Anna van Stigt gaf als debutante in het team 
haar visitekaartje af met 5:20,45 op de 
1500 m. Saskia van der Boor sprong dit keer 
eens niet met een polsstok, maar wel in de 
verspringbak en ze verbeterde daar haar 
persoonlijke record naar 4,77 m. Voor Saskia 
was dit haar laatste competitiewedstrijd voor 
Fortius , want zij maakt binnenkort de 
overstap naar Ilion in Zoetermeer. 
Het 4 × 400 m estafetteteam (Esther Jacobs, 
Tessel Mingaars, Miranda van Dijk en Claudia 
Noordzij) leek door alle successen van die 

Savannah Baily was sterk met de discus 
in Barendrecht. 

De dames Fortiusploeg won wel de poulewedstrijd, maar 
haalde net de finale niet. 

9 



 

 

dag vleugels te hebben gekregen en boekte in 4:33,63 een ruime overwinning. 
Helaas is met deze ene wedstrijd de competitie voor Fortius  voor dit jaar voorbij, maar de resultaten 
geven goede hoop voor het volgende seizoen. 
 
 

EERSTE OFFICIËLE WERPWEDSTRIJD BIJ FORTIUS GESLAAGD  
 
In de afgelopen maanden werden er bij Fortius  heel wat onderlinge werpwedstrijden georganiseerd. 
Daar werden vaak prima prestaties geleverd, maar deze wedstrijden hadden geen officiële status. Nu 
het weer kon, vonden we het tijd worden voor een ‘echte’ werpwedstrijd, waar ook atleten van andere 
verenigingen aan mee konden doen. Het werden werpmeerkampen op zondag 11 juli. Een vijfkamp 
voor junioren A/B, senioren en masters, een werpvierkamp voor junioren C, en een werpdriekamp 
voor junioren D. 
Zodra de inschrijving was geopend, kregen we vele malen meer aanmeldingen binnen dan we 
konden plaatsen en we moesten meer dan 50 atleten van buitenaf teleurstellen. 
Op de zonnige 11de juli deden er 27 atleten van Fortius  mee en 18 werpers van andere clubs. Zij 
kwamen overal vandaan, van Groningen tot België. En er waren een paar behoorlijk goede werpers 
bij ook, zoals de 19-jarige Belg Orry Willems die 58,25 m kogelslingerde en 20,51 m gewichtwierp. 
Ook onze junioren C en B hadden stevige concurrentie. Voor de junioren D was de driekamp een 
Fortius -onderonsje, die bij de meisjes werd gewonnen door Eva Blokland en bij de jongens door 
Thijs Haak. De onlangs 65 jaar geworden Albert Lammers slaagde erin drie clubrecords M65 te 
breken. Enkele van de andere masters verbeterden hun categorie-p.r’s, met als meest in het oog 
springende prestatie de 42,75 m met de speer van Bob Hurkmans (M40). 
Alle resultaten van de Fortius deelnemers zijn op Atletiek.nu na te lezen. 
 
 

OVERIGE UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd, zie https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius 
 
Op vrijdagavond 18 juni werd in Utrecht een Track Meeting voor junioren tot 18 jaar georganiseerd. 
Julia van Dorp (MJB) was er en wierp de discus naar 24,77 m. 
 
Op donderdagavond 8 juli werd door Rotterdam Atletiek een trackmeeting georganiseerd op de baan 
van CAV Energie in Barendrecht. De Nenijtobaan in Rotterdam was door onderhoudswerkzaam-
heden niet beschikbaar. De wedstrijd trok 346 deelnemers, waaronder ook 12 van Fortius . Twee C-
juniores van Fortius  zetten snelle tijden neer op de 80 meter. Anniek de Lange won de wedstrijd in 
10,52 s. Evy Wessels werd tweede in 10,78 s (zie foto volgende pagina). Bij het discuswerpen deed 
Julia van Dorp (MJB) het goed met een tweede plaats met een persoonlijk record van 26,59 m 
(eveneens foto op de volgende pagina).  
 
Tijdens de Jan Dietvorst Memorial op 10 juli in Bergen op Zoom liep Anniek de Lange twee keer een 
150 meter. De eerste keer ging in 19,33 s het snelst. Hoewel ze met een teveel aan rugwind al eens 
sneller had gelopen, was dit een persoonlijk record met toegestane wind. 
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[Advertentie] 
 
 
  

Tijdens de trackmeeting van Rotterdam Atletiek, gehouden op de baan van Energie in Barendrecht, waren enkele Fortius-
atleten succesvol. Links Evy Wessels, tweede op de 80 m en rechts Julia van Dorp, eveneens tweede met de discus. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 

Eindelijk is er weer een uitslag te melden. Jammer alleen dat we 
nog maar een wedstrijd met Fortius  deelname wisten te vinden. 
Maar hoop doet leven, al moet gezegd dat de opleving van het virus 
er wel voor kan zorgen dat gemeenten niet makkelijk een 
vergunning zullen verlenen of zelfs eventueel kunnen terugtrekken. 
Vandaar dat op diverse websites staat vermeld onder voorbehoud 
of zelfs nog steeds afgelast. Toch maken we weer een kalender op, 
maar het advies blijft om alvorens op reis te gaan toch eerst de website van de organisatoren te 
raadplegen. 
Voor de volgende nieuwsbrief kunnen bijdragen uiterlijk 15 september 2021 worden gestuurd naar: 
nieuwsbrieffortius@outlook.com.  
 
 

Uitslagen 
 

Op 3 juli ging de Chaamloop, uiteraard in Chaam door. Nay Seddik behaalde op het hoofdnummer, 
de halve marathon, een keurig derde plaats bij de vrouwen in 1:35:40. Bij de mannen werd Jacco 
Zuijdweg 29ste in 1:51:03. We kennen het verhaal van Roy Werner niet, maar hij staat op de uitslag 
als 37ste en laatste vermeld met een tijd van 2:08:04. Dat vraagt om een verklaring. Harry Gerritse 
liep er de 5 km en eindigde in 26:15 als 24ste.  
 
 

Kalender 
 

Hieronder volgt een lijst met wedstrijden voor de komende maanden. In de vakantieperiode is de 
spoeling altijd al dun en de pandemie heeft daarop nog een extra negatief effect. Van de vorige 
maand vermelde wedstrijden in augustus moesten er een paar worden verwijderd omdat die bij nader 
inzien toch zijn afgelast. Vandaar dat het pas vanaf september weer op een echte kalender lijkt.  
 

Juli 
 

25 Bergschenhoek Rotte Dam Loop  www.rottedamloop.nl 
29 Rijen   Zomeravondlopen  www.zomeravondlopen.nl 
 

Augustus 
 

5+12 Rijen   Zomeravondlopen  www.zomeravondlopen.nl 
6 Ouddorp  Bloemfontein Strandloop www.avflakkee.nl 
25 Genderen  Stratenloop   www.altenaroadcircuit.nl 
29 Baarle-Nassau Bels  Lijntje   www.gloria-atletiek.nl 
 

September 
 

5 Schoonhoven  Nazomerloop   www.avantri.nl 
5 Beneden-Leeuwen Dijkensport   https://dijkensport.nl/nl/ 
5 Hellevoetsluis  Vestingloop   www.vestinglopen.nl 
11/12 Gouda   Singelloop   www.singelloop.nl 
18 Oosterhout (NB) Kaaienloop   www.kaaienloop.nl 
19 Willemstad  Vestingloop   www.vestinglopen.nl 

Foto Jos Nieuwland 
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19 Breda   De Tien van ’t Aogje  www.detienvantaogje.nl 
19 Amsterdam  Dam tot Damloop  www.damloop.nl 
25 Katwijk  Halve van Katwijk  www.halvevankatwijk.nl 
25 Bavel   De 5 van Bavel  www.de5vanbavel.nl 
25/26 Tilburg   Tilburg Ten Miles  www.tilburgtenmiles.nl 
26 Barendrecht  Halve marathon  www.halvemarathonbarendrecht.nl 
26 Den Haag  City Pier City   www.nncpcloopdenhaag.nl 
26 Rotterdam  Zuiderparkloop  https://www.epicruns.nl/zuiderparkloop/ 
 
 
 
 
 

NIEUWS OVER DE DRECHTSTADLOOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het organisatieteam is volop bezig met de voorbereidingen. Maar we kunnen het niet alleen. 
Voor zondag 14 november hebben we op vele plekken vrijwilligers nodig: verkeersregelaars, 
oversteekbegeleiders, op- en afbouwers voor het parkoers en de start- en finishlocatie, helpers en 
toezichthouders voor het inschrijfbureau, de kleedkamers en bewaring waardevolle spullen, 
voorfietsers en fotografen. Loop je niet mee maar wil je graag iets doen, meld je aan als vrijwilliger. 
Maar ook mensen uit je omgeving zijn welkom, vraag eens rond. 
 
Interesse naar een bestuursfunctie? Het Drechtstadloop – AGRO DELTA halve marathon – 
organisatieteam zoekt naar een secretaris en een parcoursmeester. 
 
Meld je aan via https://drechtstadloop.nl/vrijwilligers. 
 
Loop je wel aan een van de onderdelen mee, schrijf je dan nu al in via www.drechtstadloop.nl 
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DERDE LUCRASOFT HIATHLON 
 
In 2018 hadden Cor Hamels (oud-lid Fortius ) en Marco Essenberg (trainer bij de Inner Circle Runners / 
Fortius ) samen een plan: een triathlon in het Sandelingenpark in H.-I.Ambacht. In september 2019 werd de 
eerste editie gehouden. Het bleek een succes, want 165 deelnemers genoten van de route waarbij wordt 
gezwommen in open water, gefietst over strak asfalt en gerend over onverharde paden. Een uniek concept 
voor de regio. 
In 2020 dreigde er veel mis te gaan, maar dankzij een goede samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-
Ambacht kon deze editie toch doorgaan, wederom genoten 135 deelnemers van het Sandelingenpark. 
Op 11 september 2021 is het alweer tijd voor de derde editie. 
Wat maakt die HIAthlon nu toch zo speciaal? Bijvoorbeeld de sfeer, het is geen massaevenement maar er 
wordt kleinschalig in groepen van 75 mensen gestart, er is voldoende ruimte om je spullen klaar te leggen. En 
er is altijd iemand in de buurt waar je je vragen aan kwijt kan (en beantwoord krijgt), maar dat zeggen ze 
allemaal. Bij de Lucrasoft HIAthlon kun je echt proberen of triathlon iets voor jou is. Ondanks dat de HIAthlon 
officieel bij de NTB is aangemeld en er jury en wedstrijdleiding rondloopt, mag je deelnemen met minimale 
middelen. 
Zo mag je deelnemen in je zwembroek of in je badpak (een duur swim suit heb je niet nodig). Fietsen? 
Gewoon op de stadfiets uit de schuur of de geleende mountainbike van de buren (enige beperking: geen 
trapondersteuning). En hardlopen mag gewoon op je comfortabele gympen. We leggen de lat voor deelname 
heel laag om voor iedereen de sport bereikbaar te maken. Maar ook als je al 99 triathlons gedaan hebt en de 
benodigde uitrusting wel hebt kun je uiteraard meedoen. Zo gebruikt Dirk de Wit deze triathlon als 
opwarmertje voor zijn gooi naar de titel op het NK Paratriathlon, een week later. 
Er is nog iets bijzonders aan dit evenement. Alle opbrengsten komen ten goede van de Roparun (via team 262 
/ Sterk Staaltje). We slaan hier dus een hele mooie triple: 1) een unieke triathlon in de afstanden 1/8 en mini, 
2) een unieke locatie en 3) je steunt ook nog een goed doel. Genoeg redenen om je in te schrijven dus. 
Mocht je het niet zien zitten om deel te nemen maar je hebt wel een paar uurtjes vrije tijd over, ook dan horen 
we graag van je want we hebben heel veel handen nodig (al kun je maar twee uurtjes, dat is al fijn). 
Kijk op www.hiathlon.nl voor meer informatie en inschrijvingen (als deelnemer of als vrijwilliger). 
Of kijk op www.teamsterkstaaltje.nl voor meer info over de Roparun. 
Zien wij jou aan de start voor je eerste, tiende of honderdste triathlonervaring? 
 

[Tekst door Marco Essenberg; foto’s van vorige HIAthlons door ROB Sportfotografie] 
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf, 
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 
 

PUPILLENCOMPETITIE 
 

[door Paul Pabbruwee] 
 

Na een moeilijk coronajaar, waarin we alleen maar konden trainen, hebben we inmiddels al twee 
competitiewedstrijden afgewerkt. Voor de B pupillen betekende dit voor het eerste jaar ook hoog-
springen en kogelstoten op het programma. Het is voor de pupillen heel moeilijk trainen op onze 
eigen mat, aangezien deze al 85 cm hoog is en de kinderen nog niet zo heel groot zijn. Op de eerste 
wedstrijd in Alblasserdam, met heel mooi weer, deden de jongens hoog en vortex en de meisjes 
kogel en ver. Bij de tweede wedstrijd in Gorinchem, met alweer mooi weer ,was het omgekeerd. Heel 
knap van alle deelnemers hoe ze omgingen met deze nieuwe onderdelen. Dat gaat alleen nog maar 
beter worden. Ook degenen die 's middags ,ook voor de eerste keer in competitieverband, een 1000 
meter liepen deden het prima. 
Allemaal heel goed je best gedaan en op naar de laatste wedstrijd in Oud Beijerland in september. 
 
 

CD-COMPETITIEWEDSTRIJD EEN SUCCES 
 

[door Timo de Kok] 
 

Zaterdag 3 juli was het eindelijk zover: de eerste officiële competitiewedstrijd voor de CD-junioren! 
Dit was niet alleen een geweldige wedstrijd voor iedereen om 
persoonlijke records te verbreken, maar ook de enige wedstrijd 
om als team in een finale te komen. En de atleten hebben zeker 
gebruik gemaakt van deze wedstrijd, velen zijn met mooie PR’s 
naar huis gegaan. 
Het is dit jaar wat anders dan normaal, er is maar één wedstrijd, 
en die is ook nog eens alles bepalend. Het puntentotaal van elk 
team van deze wedstrijd bepaalt of de teams zullen mogen 
meedoen aan de landelijk A, B, C of D finale. Het zijn er dit jaar 
4x zoveel als voorheen en dat betekent in september dus ook 
voor Fortius  meerdere finales. 
Het beste team deze wedstrijd waren de meisjes junioren C die 
met zijn allen net buiten de A finale zijn gevallen en met plek 14 
zullen mogen deelnemen aan de B finale. De jongens junioren 
D hebben het ook niet onaardig gedaan en mogen met plek 19 
ook deelnemen aan de B finale. De meisjes junioren D staan 
niet zó hoog in de ranglijsten, maar hebben een plek in de D 
finale kunnen bemachtigen met hun 46ste plek. Voor de jongens 
junioren C heeft het helaas niet zo mooi uit mogen pakken, zij 
vallen helaas buiten de finaleplekken ondanks hun mooie 
prestaties. 

Aniek de Lange springt hoger dan haar 
eigen lengte. 
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Deze mooie teamprestaties waren natuurlijk niet mogelijk geweest zonder mooie persoonlijke 
prestaties. Zo heeft Anniek de Lange (MC) een hoogte van 1,75 m gehaald bij het hoogspringen. 
Het gejuich was al bij de 1,70 m aanwezig, maar ondanks het al nieuwe persoonlijke record lukte 
het haar ook nog om de 1,75 m te halen en hiermee springt ze hoger dan ze zelf is (zie foto vorige 
pagina). Andere mooie prestaties bij de meisjes C waren de 150 meter sprint van Anniek de Lange 
en Evy Wessels. Ze liepen respectievelijk 19,69 en 20,15 seconden. 
Bij de jongens junioren D was de 600 m nog opmerkelijk, Kelvin Mol liep de rest van de serie eraf 
met een spetterend eindschot. Hij eindigde hierdoor uiteindelijk in 1:50,46. Ruben van Roosmalen 
sprong ook nog een mooie 1,40 m op hoog. 
Al met al was het voor iedereen een geslaagde dag. Verdere uitslagen staan op Atletiek.nu.  
 
 

RACERUNNERS 
 

[door Carla Timmers] 
 

Op zaterdag 3 juli heeft een van onze framerunners meegedaan aan de Dirk Kuyt Foundation 
regiocompetitie in Bergen op Zoom. Gelukkig was het weer goed en hebben we tijdens de wedstrijd 
geen last gehad van regen of kou. 
Het was de eerste wedstrijd voor "onze" Tessa van Loosen. Op de training had ze al wel een aantal 
afstanden geoefend, maar nu ging ze op een aantal afstanden de competitie aan met framerunners 
van andere verenigingen. Tessa heeft vier afstanden gelopen en dat heeft ze heel erg goed gedaan. 
Op de 100 m werd ze vijfde in 28,87, op de 200 m zevende in 1:14,43, op de 400 m vierde in 2:37,00 
en op de 800 m ook vierde in 5:24,92. Na afloop kreeg ze dan ook een zeer verdiende medaille en 
een diploma met daarop haar gelopen tijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tessa van Loosen in actie tijdens een van haar loopnummers 
(boven). Na afloop was er een medaille en een diploma, die 
ze trots voor de camera laat zien. 

16 



 

 

BAANRECORD ISABEL ROOK 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

Er zijn veel records zoals olympische, wereld- en nationale records. 
Die lijken alleen weggelegd voor zeer ervaren atleten. Minder bekend 
is dat veel atletiekbanen ook baanrecords hebben en dan voor iedere 
categorie en onderdeel. Tijdens de pupillencompetitiewedstrijd van 10 
juli 2021 in Gorinchem heeft Fortius  atleet Isabel Rook (meisje mini) 
het baanrecord bij het onderdeel verspringen verbeterd naar 2,85 
meter. Atletiekvereniging Typhoon maakt daar een officieel moment 
van door een diploma te overhandigen. Helaas was Isabel na de 
wedstrijd al snel naar huis. Tijdens het pannenkoeken eten 
aansluitend aan de training van 14 juli 2021 is het diploma alsnog aan 
Isabel uitgereikt. Isabel was een beetje beduusd onder alle aandacht. 
 
 

PANNENKOEKENTRAINING 
 

[door Dini Grootenboer] 
 

Mocht het vorig jaar door Covid-19, met de strenge coronaregels niet doorgaan, vandaag 14 juli, 
mocht het weer. 
Na de vraag in de pupillennieuwsbrief of er 
koekebakkers waren die thuis 12 tot 15 
pannenkoeken wilden bakken, kwamen er 
slechts negen reacties binnen. Maar na een 
herinneringsoproepje meldden de ouders zich 
massaal aan. Vele stapels pannenkoeken 
werden er bezorgd voor de hongerige atleten, 
die vooraf in 45 minuten hun trainingsuurtje 
hadden afgewerkt. 
De kinderen smulden samen met hun trainers 
van de heerlijke pannenkoeken met stroop of 
poedersuiker, hun hulptrainers hielpen met het schenken van liters siroop. Kortom : het was 
beregezellig in de prachtige, vernieuwde Fortius kantine. 
Met een tiental helpende ouders werd na afloop van het eten alle rommel weer opgeruimd en 
schoongemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen weer heel erg 
bedankt voor zijn/haar hulp! 
 
 
 

Isabel, trots met het bewijs van 
haar baanrecord. 
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ORGANISATIE FORTIUS JEUGDKAMP 2021: 24-26 SEPTEMBER  2021 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

Naar aanleiding van eerdere oproepen is door een aantal ouders zeer enthousiast gereageerd om 
het Fortius  jeugdkamp 2021 te organiseren. Het team bestaat uit: Rinke en Niels van der Laan, 
Connie van Schaick, Sander en Amanda Mol, Miriam Vogelaar, Pieter van Leeuwen, Jeroen de Haan 
en Edwin Boekee. Wilco Maasdam zorgt weer voor de entertainment. Een geruststelling voor ouders 
van mini’s en C-pupillen is wellicht dat naast trainers Daniël Hermus en Gerben van der Weert ook 
hulptrainers Vera Kuipers, Tessel Mingaars en Like Klaver meegaan. Bovendien gaan er ook 
voldoende (hulp)trainers mee. Sponsors, ook met een bescheiden bijdrage in geld of anderszins, zijn 
nog steeds meer dan welkom. 
Van de aankondiging dat op vrijdag 2 juli 2021 vanaf 19:00 
uur kon worden ingeschreven is door Jesper Hurkmans als 
eerste gebruik gemaakt: binnen 45 seconden was hij de 
eerste aanmelding. Tegen middernacht hadden zich als 62 
atleten ingeschreven. Inmiddels staat de teller op 100 
inschrijvingen. Het is overigens nog steeds mogelijk om in te 
schrijven. Alle kinderen moeten mee kunnen doen. Beperkte 
financiële middelen moeten geen belemmering zijn. Voor 
vragen kunt u terecht bij Dini Grootenboer (06-37241788). Zij 
zal daar uiteraard vertrouwelijk mee omgaan. 
De informatiebrief volgt een aantal weken voor het 
jeugdkamp. 
Voor vragen, opmerkingen en/of verbeterpunten naar 
aanleiding van voorgaande jeugdkampen kunt u contact 
opnemen met Mark Uilhoorn (coördinator pupillentrainers) 
(06-22922468 of uilhoorn@xs4all.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUSSENSTAND PR-COMPETITIE 
 
Nu de wedstrijdatletiek weer op gang is gekomen, zal Piet Barends elke maand een tussenstand van 
de PR-competitie publiceren op onze website. De tussenstand per 30 juni is te vinden onder deze 
link: 
https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/2022-tussenstand-pr-competitie-op-30-juni-2021 
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PUPILLENCOMPETITIE: MEIDEN A-1 PUPILLEN 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

De zomer pupillencompetitie bestaat normaal gesproken uit vijf wedstrijden. Om bekende redenen 
konden de wedstrijden van 10 april bij Passaat en die van 22 mei bij Fortius  niet doorgaan. Gelukkig 
heeft Fortius  op 22 mei 2021 zelf een onderlinge wedstrijd georganiseerd. Soms zit het echter niet 
mee. Door aanblijvende regenval moest halverwege de ochtend besloten worden om de wedstrijd te 
staken. De ontbrekende onderdelen zijn overigens daarna tijdens trainingen nog ingehaald zodat 
diploma’s uitgedeeld kunnen worden. De junioren hadden ’s middags meer geluk omdat het toen 
inmiddels droog was en zij wel een hele wedstrijd konden draaien. 
Op zaterdag 5 juni 2021 kon dan eindelijk de eerste 
wedstrijd van de pupillencompetitie gehouden 
worden bij AAA in Alblasserdam. Hoewel het weer 
er af en toe dreigend uitzag kon de wedstrijd voor 
alle pupillencategorieën gewoon doorgaan. De 
meiden A-1 pupillen hadden de pech dat tijdens het 
hoogspringen het heel even ging regen. Merel de 
Bont vond het zonder spikes te glad worden en 
hield het voor gezien bij een hoogte van 1,12 m. 
Dat was erg jammer voor haarzelf omdat zij op 1 
mei 2021 al een hoogte van 1,20 m had 
bedwongen en zich had voorgenomen zich verder 
te verbeteren. Fenne de Koning en Tess Plaisier 
sprongen - met spikes - over een hoogte van 1,17 
m. Waarmee ze de rest van het deelnemersveld 
gelijk op een flinke puntenachterstand hadden 
gezet. Op de daaraan voorafgaande onderdelen 
kogel en 60 meter sprint hadden deze drie meiden 
al laten zien dat zij niet alleen voor de gezelligheid 
gekomen waren, maar om zich van hun beste kant 
te laten zien en voor de podiumplaatsen gingen. 
Alle drie hebben ze hun persoonlijke record bij het 
kogelstoten verbeterd. Tess had al een persoonlijk 
record staan van 9,6 s op de 60 meter dat moeilijk 
te verbeteren valt. Merel had de pech dat bij de 60 
meter in de baan naast haar een onervaren 
loopster zat die voor een valse start zorgde. Merel 
kwam in de tweede start dan ook moeilijk uit haar blokken maar liep toch nog een mooie tijd van 
10,29 s. Fenne had haar pr verbeterd van 10,83 naar 10,11 seconden. De afsluitende 1000 meter 
moest gelopen worden in drukkend warm weer. Tess had bovendien last van haar knie. Een 
verbetering van de persoonlijke records op de 1000 meter zat er dan ook niet in. Gelukkig telt de 
1000 meter niet mee voor de meerkamp. Met een mooi diploma en de derde plek voor Fenne, een 
tweede plek voor Merel en een eerste plek voor Tess konden de meiden tevreden naar huis. 
 
Van de 12 meiden bij de A-1 doen er maar vier mee aan de pupillencompetitie. Elin Wessels kon in 
Alblasserdam bij AAA helaas niet meedoen, maar was er op 10 juli 2021 in Gorinchem bij Typhoon 
gelukkig wel weer bij. De meiden hadden de smaak te pakken na de wedstrijd in Alblasserdam bij 

In Alblasserdam stond Tess op de hoogste trede, met 
aan haar rechterzijde Merel als tweede en aan haar 
linkerzijde Fenne als derde. Op de voorgrond andere 
deelnemers. 
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AAA en gingen bij Typhoon ook weer de strijd aan voor de podiumplaatsen. Dit keer met het 
onderdeel verspringen en vortexwerpen in plaats van hoogspringen en kogelstoten. 
Elin behaalde een 12de plek in een veld van 19 deelnemers. Met 2,95 m bij het verspringen bleef Elin 
maar een fractie onder haar pr van 3,02 m. Voor de 10,94 s bij de 60 meter sprint gold hetzelfde, hier 
heeft zij al 10,9 s staan. Het vortexwerpen met 12,86 meter was bijna 2 meter minder ver dan haar 
pr. Elin heeft als goed excuus dat zij minder vaak kan trainen door groeipijnen. Aan de afsluitende 
1000 meter heeft Elin om begrijpelijke redenen dan ook niet meegedaan. Al met al resultaten waar 
Elin en haar trainers dan ook tevreden mee zijn. Bovendien brengt Elin veel gezelligheid en goede 
sfeer met zich mee en beleeft zij veel plezier aan de wedstrijden. 
Fenne de Koning heeft weer flink haar best gedaan bij de het verspringen en de 60 meter. Met een 
afstand van 3,32 m was het een verbetering van 14 cm van haar vorige pr. Bij het vortexwerpen met 
11,64 m had Fenne ook haar pr met bijna een meter verbeterd. De meerkamp leidde dit keer naar 
een zesde plaats. Als Fenne het onderdeel vortexwerpen beter onder de knie zou krijgen dan was 
opnieuw – net als bij AAA - een podiumplaats haalbaar geweest. Met de 1000 meter ging het dit keer 
niet echt lekker, maar Fenne heeft karakter getoond en de race uitgelopen. Volgende keer een 
nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
Tess Plaisier en Merel de Bont legden de andere meiden het vuur weer na aan de schenen. Merel 
verbeterde zich op alle vier de onderdelen en Tess op drie van de vier onderdelen. Vooral bij het 
vortexwerpen waren Merel en Tess met afstand de besten: respectievelijk met 22,84 m en 18,48 m. 
Overigens was de eerste plaats op dat onderdeel met 23,25 meter voor een meid van Typhoon. De 
meeste winst boekten de meiden op de onderdelen sprint en vortex. Merel stelde haar pr op de 60 
meter sprint scherper naar 9,94 s en Tess naar 9,59 s. Bij vortex had Merel een afstand van 
ongeveer 9 meter staan, die zij behaalde op 10 april, en verbeterde zich dan ruim door de afstand 
van 22,84 m te gooien. De afsluitende 1000 meter hebben de meiden dit keer ook wat serieuzer 
aangepakt. Merel liep 4:47,28 minuten (14de) en Tess 4:31,91 minuten (8ste). Het eindresultaat op de 
meerkamp was de 12de plek voor Elin, Fenne de 6de plek en Merel werd tweede en Tess eerste. 
De A-1 pupillentrainers zijn dan ook erg benieuwd wat de trainingsarbeid op 11 september 2021 gaat 
opleveren bij de laatste competitie-
wedstrijd in Oud-Beijerland. Dan 
staan kogelstoten en hoogspringen 
weer op het programma. Wordt 
vervolgd. 
In de volgende nieuwsbrief komt 
een verslag van de verrichtingen 
van de jongens A-1 pupillen op 26 
juni bij AAA en 10 juli 2021 bij 
Typhoon. 
 
 
 
 
  

In Gorkum stonden Tess en Merel 
wederom als eerste en tweede op het 
podium. De trotse Elin staat helemaal 
links op de foto. 
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KONINGSNUMMER 
 
Voor velen blijft de 100 m het koningsnummer van de Olympische Spelen. Ook voor L’Équipe is 
dat het geval, want de sportkrant pakte deze zomer uit met een special (hors-série) van 56 
pagina’s over de geschiedenis van de 100 m tijdens de Olympische Spelen (Le 100 à l’heure 
olympique). 
Honderddertig jaar nadat de Amerikaan Luther Cary voor het eerst in 1891 in Parijs een einde 
maakte aan de 100 yards en er 100 m van maakte met een eerste (pre)-historische tijd van 10,8 
(soms omgerekend naar 10,75), spreekt de afstand nog altijd tot de verbeelding. 
Er is sindsdien veel gebeurd, handtijden werden elektronische tijden, grasbanen werden 
sintelbanen en sintels werden kunststof, spikes werden beter, de kleding paste zich aan de 
mode aan, maar het concept bleef onveranderd. Neem een punt A en een punt B, honderd 
meter van elkaar verwijderd, geen centimeter meer en geen centimeter minder. Vraag acht 
menselijke bolides om zo snel mogelijk van A naar B te rennen en je bereikt onmiddellijke 
spanning van een schoonheid die door geen enkel obstakel of bocht wordt ontsierd. Zelfs na 130 
jaar is er geen televisiezender die zou durven beweren dat 10 seconden actie te lang zou zijn om 
de aandacht van de kijker vast te houden. Men kan zich nauwelijks voorstellen dat er een tijd zal 
komen dat men alleen nog maar de laatste 10 m gaat uitzenden. Integendeel, zelfs na de tiende 
herhaling van een olympische 100 m finale, wil de kijker het graag nóg een keer zien. 
L’Équipe heeft van deze special een indrukwekkend document gemaakt met alle verhalen van 
de groten op het koningsnummer van 1896 tot 2016, dat verrassend goed past bij het jubileum 
van Fortius . De beginjaren van Burke en Paddock, de successen van Jesse Owens, de 
naoorlogse jaren met Bob Hayes en Jim Hines, het einde van de twintigste eeuw met Carl Lewis 
en Florence Griffith-Joyner, en de helden van de eenentwintigste eeuw zoals Usain Bolt en 
Shelly-Ann Fraser, ze komen allemaal langs. Twee volle pagina’s zijn gereserveerd voor Fanny 
Blankers-Koen, die de gelijke van Jesse Owens wordt genoemd. Verder zijn er anekdotes en 
waargebeurde verhalen van minder bekende atleten, maar toch allemaal olympische winnaars. 
Wie kent alle verhalen achter Betty Robinson, winnares van de eerste 100 m voor vrouwen op 
de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam? Op zestienjarige leeftijd werd ze in haar eerste 
100 m tweede, achter de toenmalige Amerikaanse recordhoudster. In haar tweede race pakte ze 
zelf dat record in 12,02 om in haar vijfde race in Amsterdam de gouden medaille te pakken. Maar 
daar stopt het verhaal niet, want in 1931 was ze betrokken bij een vliegtuigongeluk en werd als 
slachtoffer afgevoerd naar het mortuarium, waar de lijkbezorger een zwakke ademhaling 
waarneemt en haar doorstuurt naar het ziekenhuis. Na elf maanden komt ze daar in een rolstoel 
uit, lopen zou ze volgens de artsen nooit meer kunnen. Inderdaad kon ze niet meer knielen voor 
de start, maar lopen zou ze, dan maar in de estafette. In 1936 in Berlijn behaalde ze op de 
4×100 m nog een gouden medaille, na haar vermeende dood. 
Tijdens de tussenliggende Spelen van 1932 in Los Angeles, won de Poolse Stanislawa 
Walasiewicz de 100 meter. Ook daar stopt het verhaal niet, want Stanislawa, misschien beter 
bekend onder haar Amerikaanse naam Stella Walsh, werd in 1980 op 69-jarige leeftijd bij het 
verlaten van een winkel door twee boefjes overvallen voor een paar honderd dollar. Zij dacht de 
jongens aan te kunnen, maar deze bleken gewapend, waarop in de worsteling een kogel haar 
dodelijk in de maag trof. Omdat het geen natuurlijke dood betrof werd er autopsie op haar 
lichaam uitgevoerd. Daaruit bleek dat zij kleine, niet functionele, mannelijke geslachtsdelen bezat 
en er geen vrouwelijke geslachtsorganen konden worden gevonden. Bovendien waren er zowel 
mannelijke als vrouwelijke chromosomen aanwezig. Interseksuele Stella zou nu niet zondermeer 
toegelaten worden, maar had in de jaren dertig wel achttien wereldrecords verbroken, waaronder 
de 11,8 op de 100 m. 
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Naast de verhalen over Betty Robinson en Stella Walsh zijn er ook interessante verhalen over Bobby Morrow 
en Marion Jones en vele anderen. Om de gelegenheid te geven ook hiervan te smullen, heb ik de special van 
L’Équipe in de kantine van Fortius  op de leestafel gelegd. Voor wie een beetje Frans kan lezen (of zijn Frans 
wil ophalen) en in de 100 meter is geïnteresseerd, is het zeker de moeite waard er even in te neuzen. 
Wat er natuurlijk nog niet in staat, is het hoofdstuk dat komende week in Tokyo zal worden geschreven. Wie 
gaat Usain Bolt opvolgen? Kan Elaine Thomson haar titel prolongeren? Krijgen we weer vier Jamaicaanse 
gouden medailles op 100 m en 200 m, mannen en vrouwen, zoals in 2012 en 2016 het geval was? We gaan 
er vier dagen voor zitten, steeds om 14:50 uur: 

• 100 m vrouwen op 31 juli (200 m vrouwen op 3 augustus) 
• 100 m mannen op 1 augustus  (200 m mannen op 4 augustus) 

Een beetje chauvinisme zal er voor zorgen dat we met even veel belangstelling de verrichtingen van de 
Nederlandse atletiekploeg gaan volgen, misschien wel de kansrijkste ploeg uit de Nederlandse atletiek-
geschiedenis. Om er één te noemen waar we graag vroeg voor op zullen staan: 4 augustus om 4:30 uur de 
400 m horden voor vrouwen.  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook deze foto is uit 
L’Équipe, bij een pagina- 
groot interview met 
Femke op dinsdag 
13 juli. 
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AGENDA  

 
 
SEPTEMBER 

 
Zaterdag 4  Dordrecht  Fortius  Open dag / Festival 
 
Zondag 5  Den Haag  Masters Club Cup 
 
Zaterdag 11  Oud-Beijerland Pupillencompetitie 
 
Zaterdag 18  Diverse locaties Finales CD competities 
 
Vrijdag 24 
    t/m   Loon op Zand Jeugdkamp 
Zondag 26 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
Dit geldt gedurende de coronacrisis ook voor trainingen en groepslessen. 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBR IEF: 
 

Uiterlijk op 15 september 2021 op het volgende e-ma iladres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van september 2021.   
 

Logo door Elise Beljaars 
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