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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 juli 
2020 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 15 juli 
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 

Opzegging van het lidmaatschap kan per eerste 
van de maand met een opzegtermijn van één 
maand bij de ledenadministratie: 
ledenadministratie@fortiusdrechtsteden.nl 
 
Contributies staan vermeld op de website:  
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-
de-vereniging/lidmaatschap/contributie 
 

René Bellaart  
 



 

 

Redactie Nieuwsbrief: Joke Torbijn en Henk Nugteren (Eindredactie) 
Mail Nieuwsbrief: nieuwsbrieffortius@outlook.com 

 
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Nog steeds kampen we met een magere Fortius 
Nieuwsbrief, ook die van juni 2020 bevat nog geen 
wedstrijdverslagen en ook nog nauwelijks 
aankondigingen. Al is het verbod op wedstrijden tot 1 
september gehandhaafd, het blijven voorlopig onzekere 
tijden. Niemand kan precies voorspellen wat er gaat 
gebeuren. 
Mededelingen van het bestuur blijven om uw aandacht 
vragen. Zo bereikte ons het trieste bericht dat Fortius-
icoon Cor Melger afgelopen maand is overleden. Jan 
van Dalen schrijft voor deze nieuwsbrief een In 
Memoriam. 
Gelukkig zijn de trainingen langzamerhand weer 
gestart, beginnend met de pupillen en CD-junioren. Dini Grootenboer was een van de 
jeugdleiders die er voor gezorgd hebben dat onze pupillen goed door de trainingsloze periode 
zijn gekomen. Daarom hebben we een uitgebreid interview met haar. 
Verder hebben we de uitnodiging en agenda voor komende jaarvergadering en de gebruikelijke 
rubrieken. Helaas geen jeugdrubriek omdat geen kopij werd ontvangen, maar waarschijnlijk 
maakt het interview met Dini Grootenbroek veel goed.  

 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 juli 2020: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur 
 

•••• Op 4 juni 2020 is op 84 jarige leeftijd ons erelid Cor Melger overleden. Hij was 53 jaar lid van Hercules / 
Fortius. Cor heeft veel betekend voor Hercules. Hij was een verdienstelijk atleet en verrichtte veel 
vrijwilligerswerkzaamheden. In deze nieuwsbrief is een in memoriam opgenomen. 

•••• In de nacht van 4 op 5 juni 2020 is op 78 jarige leeftijd overleden Piet van der Kruk, Nederlands bekendste 
gewichtheffer. Daarnaast was hij kogelstoter en worstelaar. In al die disciplines werd hij diverse malen 
Nederlands Kampioen. Na zijn deelname aan de Olympische Spelen in 1968 te Mexico, waar hij negende 
werd, werd hij trainer bij Hercules. Hij heeft de gewichtheffers getraind en daarbij moderne trainings-
methoden en wedstrijdvoorbereiding ingevoerd. In 1974 is de gewichthefploeg (Ad den Otter, Frans van 
Puffellen, Eddy von Sohsten, Arnold von Sohsten en Dick Baan) kampioen van Nederland geworden en 
diverse gewichtheffers zijn toentertijd individueel kampioen van Nederland geworden. Zie ook: 
https://www.atletiekunie.nl/nieuws/piet-van-der-kruk-78-overleden 

•••• Bijna alle afdelingen van Fortius trainen buiten. De groepslessen zijn gestart op 2 juni. Het is wel passen 
en meten op de atletiekaccommodatie, maar in goed overleg en inschikkelijkheid is het gelukt. De overheid 
heeft aangegeven om de maatregelen met betrekking tot de sluiting van sporthallen en sportcomplexen te 
versoepelen. Mogelijk kan dat op 1 juli 2020 ingaan, dit is afhankelijk van het gedrag van de Nederlanders 
en de verspreiding van het coronavirus. Reikhalzend wordt uitgekeken naar het moment dat de 
groepslessen, kickboksen en zeer zeker de fitness, weer naar binnen kunnen. Om dit te realiseren, moet 
er wel voldaan worden aan het anderhalvemetercriterium. Om ruimte te creëren in de fitnessruimte, 
kunnen mogelijk bepaalde fitnessapparaten in de sporthal worden geplaatst. Tevens kunnen bepaalde 
groepslessen, afhankelijk van de grootte, ook in de hal plaatsvinden. Dit is echter tijdelijk tot 1 september 
2020, omdat op die datum de verhuur aan derden weer aanvangt. De versoepeling geldt ook voor de 
heropening van de kantine, echter dit zal op een later tijdstip plaatsvinden, omdat op dit moment de 
verbouwing plaatsvindt. Gehoopt wordt dat dit per 15 juli kan geschieden.  

•••• Per 9 juni 2020 zijn er nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen van kracht geworden en 
gepubliceerd door de Rijksoverheid. Wij hebben het betreffende document op onze website beschikbaar 
gemaakt: www.fortiusdrechtsteden.nl/images/Bestuur/Factsheet_Coronamaatregelen_9_juni_2020.pdf. 
De basisregels gelden nog steeds voor iedereen: bij klachten blijf thuis en laat je testen; houd 1½ meter 
afstand; vermijd drukte; was vaak je handen; nies in je elleboog. Het sportcomplex Reeweg is alleen 
toegankelijk voor sporters, dus kijkers zijn niet toegestaan.  

•••• Zoals vermeld in de nieuwsbrief van mei, is de Algemene Ledenvergadering gepland op woensdag 15 juli 
2020. Deze vindt plaats in de sporthal en bevat alleen de statutaire onderwerpen. Elders in deze 
nieuwsbrief is de uitnodiging en agenda opgenomen. 

•••• De werkzaamheden voor de plaatsing van zonnepanelen op het dak van sporthal Reeweg zijn uitgevoerd. 
Op 17 juni 2020 heeft de installateur in een kleine ceremonie de installatie aan de SOAR overgedragen en 
in werking gesteld.  

•••• Op 22 juni start Verheij Infra BV met het vervangen van een deel van de riolering aan het Halmaheiraplein. 
Vanaf 22 juni zal er een omleiding aangegeven worden naar sportcomplex Reeweg via de Meerkoetstraat 
– Aalscholverstraat. Vanaf week 30, 20 juli 2020, zal het stukje riool vervangen worden tot aan de brug 
naar sportcomplex Reeweg. Hierdoor zal de brug richting het sportcomplex afgesloten moeten worden. De 
verwachting is dat de brug voor maximaal 10 werkdagen afgesloten zal zijn (tenzij er onvoorziene zaken 
optreden). Overigens blijft de brug wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Het sportcomplex zal 
tijdens deze afsluiting, voor gemotoriseerd verkeer, alleen bereikbaar zijn vanaf de Noordendijk. 

  
 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
 
Op woensdag 15 juli 2020, aanvang 19:30 uur, vindt in de sporthal Reeweg de 124ste algemene 
ledenvergadering van Fortius plaats. 
 
Het bestuur nodigt alle leden van FORTIUS uit voor deze ledenvergadering. 
 
Als agenda wordt voorgesteld: 
 
 1. Opening en vaststelling van de agenda 
 2. Effecten corona maatregelen op Fortius 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 4. Notulen ledenvergadering van 27 maart 2019 
 5. Jaarverslag 2019 van de secretaris, afdelingen en commissies 
 6. Financieel verslag 2019 van de penningmeester, verslag kascontrole-commissie 
 7. Begroting 2020, met investeringsplan, verhoging contributie, wijziging inningsperiode 
 8. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
 9. Viering 125 jarig bestaan van de vereniging in het jaar 2021 
 10. PAUZE 
 11. Verkiezingen bestuur en commissies: 

- Aftredend en herkiesbaar de secretaris Jan van Dalen, de penningmeester Chris den Hartog 
en het bestuurslid Martin Matse 

- Verkiezing tot algemeen bestuurslid James Breidel 
- Drie vacatures van algemeen bestuurslid 

  Overige vacatures, hoe deze op te vullen? Onder andere: 
- Kascommissie 
- Commissieleden afdelingen atletiek en jeugd 
- Leden Wedstrijd Organisatie Comité baan, wedstrijdofficials 
- Diverse andere commissies, zoals, jubileum 2021, activiteiten, klussen, redactie, jeugd, 

statistiek, promotie, ledenwerving en -behoud 
- Barmedewerkers kantine 

 12. Rondvraag 
 13. Sluiting 
 
Dordrecht, 10 juni 2020  Jan van Dalen secretaris Fortius 
 
Leden zijn in de gelegenheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Deze agendapunten 
met eventuele toelichting(en) dienen uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering in het bezit te zijn 
van het bestuur. 
De op de vergadering betrekking hebbende stukken (het jaarverslag 2019) worden t.z.t. gepubliceerd 
op de website. Indien niet beschikt wordt over internet zullen deze bij de secretaris opvraagbaar zijn, 
per e-mail secretaris@fortiusdrechtsteden.nl of via een briefje in het postbakje in de kantine. 
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IN MEMORIAM COR MELGER 

 
Op 4 juni 2020 is op 84 jarige leeftijd ons erelid Cor Melger overleden. Hij was 53 jaar lid van 
Hercules / Fortius. 
 
Cor heeft veel betekend voor Hercules. Hij was een verdienstelijk atleet, die tot op hoge leeftijd nog 
actief was. In totaal heeft hij op 27 nummers 48 maal een clubrecord verbeterd op afstanden vanaf 
3000 meter tot en met de marathon in de diverse leeftijdsklassen. Zijn eerste clubrecord liep hij in 
1967. Zijn laatste clubrecord liep hij op 16 maart 1996. 
 
In zijn Sparta-tijd was hij de eerste atleet van de afdeling Dordrecht, die de marathon binnen de 3 uur 
liep (2 uur 55 minuten). 
Hij verrichtte ook vrijwilligerswerkzaamheden. Hij was voor vele jaren trainer van de loopgroepen 
midden- en lange afstanden op de dinsdag- en donderdagavond en heeft de jaarlijkse atletiek 
beginnersgroep opgezet en begeleid (wat nieuwe leden opleverde). Als dank hiervoor is de eindloop 
naar hem vernoemd: de Cor Melger eindloop. De laatste jaren was hij niet meer in de gelegenheid 
ten gevolge van zijn ziekte om het startschot te lossen. De eindloop is dit jaar helaas niet doorgegaan 
als gevolg van de corona maatregelen. Tevens was hij trainer van de marathongroepen. Daarnaast 
was hij jarenlang betrokken bij de organisatie van de diverse wedstrijden (trainingslopen, 
½ marathon, Dordtenaar- en Veronicaloop, Dwars door Dordt). Een belangrijke taak was het 
nauwkeurig berekenen van de afstanden van de parkoersen. Hij was lid van diverse commissies, 
zoals de atletiekcommissie en de kascommissie. Hij was bezorger van de clubbladen. De laatste 
jaren verrichtte hij in het klusteam onderhoudswerkzaamheden in de sporthal Reeweg. 
Cor was een echte Herculaan, 53 jaar zeer trouw aan en zeer betrokken bij zijn club. Deze clubliefde 
is door voorgaande besturen enorm gewaardeerd in de vorm het toekennen van het 
erelidmaatschap, lid van verdienste en de titel vrijwilliger van het jaar. De gemeente Dordrecht heeft 
hem onderscheiden met de Johan de Wittspeld voor zijn verdiensten voor de sport en in het 
bijzonder de atletieksport in Dordrecht. De wethouder sport van de gemeente heeft deze speld bij zijn 
afscheid als trainer uitgereikt. Ook de Atletiekunie heeft haar waardering geuit in de toekenning van 
de waarderingsspeld (blauw en zilver). 
Veel van de atleten, die hij trainde, en niet meer verder konden, herinneren van Cor de uitspraak: 
“Als je helemaal stuk zit kun je altijd nog drie kilometer lopen!” 
 
Door de coronamaatregelen was het voor de (oud)leden niet mogelijk om afscheid te nemen van Cor 
en om de familie te condoleren. Speciaal voor hen is er door de familie een gelegenheid gecreëerd 
om dit te kunnen doen. Dit vond plaats op donderdagavond 11 juni in het huis van Dordt.  
De crematieplechtigheid vond plaats op 12 juni in het crematorium Essenhof. Een delegatie van 
Fortius kon hierbij aanwezig zijn. Naast de overige sprekers heeft de tweede voorzitter Ad van de 
Kamp een toespraak gehouden. 
 
Het bestuur, de leden en de vrijwilligers wensen Corrie, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie 
veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies. 
 
De finish is bereikt. Cor bedankt! 

Namens het bestuur van Fortius 
de secretaris, Jan van Dalen 
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GROEPSLESSEN 
 

[door Debbie Verweij] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUTDOOR GROEPSLESSEN WORDEN DRUK BEZOCHT 
 

Naast onze jeugdgroepsles Streetdance zijn vanaf 2 juni ook de volwassen groepen buiten begonnen 
en dat loopt super goed. Iedereen is erg enthousiast en zelfs met regen komen er deelnemers. 
 

Wij zijn heel blij om weer les te kunnen geven. Helaas kunnen we nog geen materialen zoals 
dumbells, schijven, elastieken, steps en dergelijke gebruiken, maar met het goede nieuws dat 
waarschijnlijk vanaf 1 juli de grote hal weer open mag, zijn we druk aan het brainstormen hoe we dat 
gaan aanpakken. Voorlopig blijven we de hele maand juni buiten les geven volgens onderstaand 
rooster. Donderdagochtend hebben we aangepast. 
Ben je nog niet geweest? Kom gezellig een les meedoen! 
 

Tijd Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 
9:00 u 

 
Flowyoga 

  
TBWO 

10:00 u 
 

Shape senior 
 

Pilates Bootcamp 
11:00 u 

    
Yoga 

 17:00 u 
  

Streetdance 
   18:30 u Hiit cardio Shape Zumba Flowyoga 

  19:15 u Zumba Pilates Flowyoga Hiit cardio 
   

Bij zware regenval en/of onweer gaat de les niet door en zal de instructeur of een toezichthouder 
aanwezig zijn om deelnemers dit door te geven.  
De lessen worden gegeven op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Deelnemers worden 
verzocht 5 minuten van te voren aanwezig te zijn en na afloop direct weer het terrein te verlaten. 
Deelnemers dienen zelf een handdoek/matje/drinken mee te nemen. 
Bootcamp wordt gegeven buiten het terrein met in achtneming van anderhalve meter afstand. De 
instructeur neemt de deelnemers mee naar een geschikte plek, achter de hal, op het gras of elders. 
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IN GESPREK MET DINI GROOTENBOER 
 

[door Henk Nugteren] 
 
De pupillen mochten met de versoepeling van de coronamaatregelen weer als eersten in groeps-
verband gaan trainen. Zoals in de vorige nieuwsbrief was te zien stond de baan na een hevige bui bij 
de eerste training meteen blank. Maar dat kon onze jeugd niet deren. Onder leiding van de 
jeugdtrainers (Daniël Hermus, Paul Pabruwwee, Edwin Sijssens, Menno Keller, Mark Uilhoorn, 
Jurgen van Berkum en Dini Grootenboer, met hulp van ouders en hulptrainers Eri, Tijn, Wessel, 
Sven, Ivar, Marit, Ines, Tessel, Tibo, Thomas, Maxim, Ruben en Eva) zijn de Fortiuspupillen goed 
door de coronaperiode geleid. Daarom laten we een van de sleutelfiguren in deze rubriek aan het 
woord. Dini Grootenboer was al actief met haar paashazenactie tijdens de trainingsloze periode en 
heeft er mede voor gezorgd dat de kinderen enthousiast zijn gebleven. Zeker reden om haar onder 
Fortiusleden meer bekendheid te geven. 
 
“Woon jij hier?” 
“Ben jij de baas van Fortius?” 
Zo maar een paar grappige vragen die aan Dini 
tijdens de trainingen worden gesteld. Je kunt het 
de kinderen niet kwalijk nemen, want in hun 
beleving is Dini altijd aanwezig en doet ze zo’n 
beetje alles voor hen. 
“Nou nee, baas van Fortius ben ik niet”, is dan 
meestal het antwoord van Dini. 
Maar dat neemt niet weg dat ze heel veel voor de 
jeugd doet en in het verleden ook heel veel voor 
Fortius (toen Hercules) heeft gedaan. Een van de 
meest recente opvallende acties tijdens de 
coronacrisis was de paashaas kleur-plak-knutsel 
actie, waarvan we in de vorige nieuwsbrief enige 
fraaie voorbeelden konden bewonderen. Volgens 
Dini kwam het idee spontaan op, anders had ze 
zelf de al voor de Paastraining aangeschafte tien 
chocolade hazen op moeten snoepen, en dat is 
niet bepaald de beste doping voor een 
masteratleet. 
 
Maar laten we eerst eens nader kennis maken met 
Dini, voordat we verder gaan met haar 
bemoeienissen met de jeugd. Dini is bijna 73 jaar, 
al heel lang getrouwd met Flip, met wie ze twee 
kinderen heeft, die met twee schoonkinderen 
gezorgd hebben voor vier kleinkinderen. 
Dini heeft haar hele leven van sport gehouden. Al 
op haar zesde begon ze met turnen en dat heeft 
ze tot haar zeventiende volgehouden. Op school 
deed ze met de klas aan zaalhandbal onder 
leiding van gymjuf Coby Masure. Maar haar 
favoriete sport was baanatletiek, waarbij vooral de 
werpnummers haar aandacht trokken. Ze keek 
graag naar atletiekwedstrijden op televisie en doet 
 

Dini vraagt zich af of zij die mooie beker heeft gewonnen. 
Maar helaas, ze moet hem uitreiken aan…  
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dat nog steeds, vooral de zeven- en tienkamp vindt ze 
mooie disciplines. 
Toen haar zoon een jaar of tien was wilde hij op atletiek en 
werd hij lid van A.V. Parthenon. Door hem ging ze bij 
wedstrijden kijken en al snel ook helpen. En dat doet ze 
dus ook nog steeds. 
In de jaren ‘80 begon Dini met wat toen iedereen joggen 
noemde, twee keer per week vanaf huis over het fietspad 
langs de N3, de toenmalige Rondweg, tot op de brug over 
het Wantij en weer dezelfde weg terug, bij elkaar ongeveer 
9 km. Dat was toch wel saai en ongezellig in je eentje, en 
daarom meldde Dini zich in 1996 aan als lid van DK & AV 
HERCULES. Dat was toen nog op de oude locatie, de 
Jagers- en Windhondenpolder. Ze startte bij de hardloop-
groep voor beginners onder leiding van Cor Melger. 
Daarmee zijn we meteen weer in de werkelijkheid van 
vandaag, want juist nu Dini dit opschrijft krijgt ook zij het 
trieste bericht van het overlijden van Cor aan de gevolgen 
van corona (zie elders in deze nieuwsbrief het In 
memoriam van Jan van Dalen). 
Het lopen bij de beginners beviel zo goed dat Dini al heel 
snel als begeleider mee ging. Wel altijd met groep 6 want 
het tempo in die groep kon ze vanwege de vele kilometers 
joggen langs de Rondweg gemakkelijk bijhouden. 
Ze ging ook aan krachttraining in de fitnessruimte doen, voor ingewijden heette dat het hok. Daar heeft ze heel 
wat kilootjes gedrukt en gelift. Op dinsdag- en donderdagochtend sportte ze ook nog bij Marijke Leenheer, die 
de 55+ aerobics, steps en yoga verzorgde. Na afloop was het daar met alle dames in de kantine aan de koffie 
altijd gezellig. Helaas is Marijke veel te jong overleden. 
 
Bij de Cor Melger-eindloop – toen Cor stopte met training geven kreeg deze loop zijn naam – maakte Dini 
samen met Lida van Gink de diploma`s voor de loopgroepen. Een aantal jaren kookte ze vegetarisch bij de 
jaarlijkse Hercules barbecue, voor degenen die geen vlees aten. Na afloop van het feest werden Dini en Lida 
door Arnold Hendriks, de opvolger van Cor, verrast met een doosje bonbons of bloemen. 
Toen hardlopen niet meer zo goed ging heeft Dini zich bij de afdeling Nordic Walking aangesloten en ook de 
cursus begeleider daarvoor gevolgd. 
 
Wie de nieuwsbrieven volgt zal het zijn opgevallen dat Dini 
herhaaldelijk in de rubriek clubrecords verschijnt. Zo stond er 
in juni vorig jaar dat ze het clubrecord kogelslingeren bij de 
V70 had gebroken en gebracht op 17,75 m. Kijken we op de 
Fortius-site naar clubrecords, dan vinden we bij de V65 en 
V70 records voor Dini op gewichtwerpen, kogelslingeren, 
speerwerpen en werpvijfkamp. Ook had ze ooit het 
clubrecord verspringen V60, maar dat werd later door Joke 
Torbijn behoorlijk verbeterd. Over die clubrecords wil ze kort 
zijn: “Als er maar één deelnemer is, dan is dat niet zo 
moeilijk. En die 1,77 m op verspringen, dat was een drama. 
In de aanloop scheurde ik de quadriceps van mijn 
rechterbeen, maar toch nog gesprongen. Dom natuurlijk.” 
Op dit ogenblik traint ze niet meer, vanwege een blessure 
aan duim en hand. Vorig jaar trainde ze nog wel samen met 
Piet Barends en Joop van den Brink en natuurlijk deden ze 
mee aan de jaarlijkse dinsdagavondwerpwedstrijden en 
werpvijfkamp. 

… Hugo Vink. Hij kreeg de beker voor zijn eerste 
plaats in de PR competitie. Piet Barends, die de 
puntentelling bijhoudt, kijkt bewonderend toe. 

Kogelstoten in de Reeweghal bij een Regio 
Indoorwedstrijd. 
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Behalve sporten deed Dini nog veel meer 
om de vereniging te promoten. Met Ricardo 
Hill en Anja van Giels ging ze mee naar de 
sportvelden achter de Patersweg om de 
jeugd in die wijken van de mooie atletiek-
onderdelen te laten proeven. Met Nathalie 
Keizer, Janneke Keller, Jasper Beljaars en 
anderen deden ze dat ook op het Vogelplein 
en bij winkelcentrum de Bieshof. 
Ze volgde twee maal een cursus fitness bij 
Tom Bruijnen met het doel om allochtone 
dames aan te moedigen om bij ons in de 
fitnesszaal te komen sporten. Dan gingen ze 
naar buurthuizen in de wijken om de dames 
uit te nodigen. Dini zette thee met koekjes 
klaar, leidde de dames rond, beplakte zelfs 
samen met Loes de Pee de ramen met folie 
tegen inkijk. Helaas heeft het geen nieuwe 
leden opgeleverd, maar voor Dini geen 
reden om bij de pakken neer te gaan zitten. 
Een waslijst aan klussen heeft ze voor de 
vereniging gedaan: clubbladen rondbrengen; 
inschrijven bij wegwedstrijden; 
op maandagavond bardienst draaien, zodat Wim de Rover met zijn loopgroep kon lopen; startnummers 
verzorgen bij de zondagse trainingslopen van Trias; schoolatletiek samen met Dordt Sport; eenmalig een 
Ekiden; jureren bij competitiewedstrijden (daarvoor deed ze een jurycursus en een cursus tijdwaarneming); 
presentielijsten bijhouden van de pupillen; nieuwe kinderen en hun ouders wegwijs maken over de gang van 
zaken bij de pupillenafdeling. En dat laatste doet ze, met veel plezier, nog steeds. 
 
Die bemoeienis met de training van de mini-pupillen is eigenlijk 
ontstaan doordat kleinzoon Jason op atletiek wilde toen hij vier jaar 
werd. Vanaf 2008 is Dini toen Marjolein en Janneke gaan helpen met 
de training van de mini's. Sinds 2016 zijn ook de jongste kleinkinderen, 
Lisa en Mats, lid van fusieclub FORTIUS geworden. Zij vinden het erg 
leuk. En wat die fusie betreft, daar heeft Dini altijd vóór gestemd. Nooit 
heeft ze begrepen waarom de gemeente Dordrecht een fusie niet als 
voorwaarde stelde voor de verhuizing naar de huidige locatie. Héél 
veel voetbalclubs moesten dat onder vergelijkbare omstandigheden 
wel. 
 
Dini maakt ook deel uit van de Fortius jeugdcommissie, een functie die 
ze voorheen ook bij Hercules bekleedde. Deze groep enthousiaste 
ouders en trainers organiseren van alles voor de pupillen. Om maar 
eens wat te noemen: uitstapjes met de pupillen, avond4daagse, 
tweedehands sportkledingmarkt met taartenkraam om de spaarpot van 
de jeugd te spekken, lotenverkoop van de Grote Club Actie, paashaas-
training, pannenkoekenmiddag, sinterklaasfeest, PR diploma's met 
cadeaubonnen, de lichtjesloop met oliebollen. Over al deze activiteiten 
schrijft Dini stukjes die in het jaarverslag terechtkomen. Soms stuurt ze 
kinderen die wat langer afwezig of ziek zijn een email of een kaartje. In 
mei waren er drie meisjes die een pols gebroken hadden. Dan gaat ze 
met de kaarten bij de trainers langs voor een krabbeltje en 
beterschapswensen. 

Samen met Kiki Hermus controleert Dini de deelnemerslijsten voor 
de pupillen. 

Dini in actie tijdens de Cor Melger eindloop 2000. 
Met startnummer 53 omdat ze toen 53 was. 
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Het was wel even spannend toen vorige maand de pupillen weer terugkeerden op de baan na de sluiting 
vanwege de coronacrisis. Maar het verliep allemaal bijzonder goed. Ze waren druk, vrolijk en blij dat zij weer 
mochten rennen en springen. Van conditie-achterstand was echt geen sprake, maar dat was voor deze jonge 
kinderen ook niet te verwachten na twee maanden. Wat dat betreft hadden we het vroeger al eens moeilijker 
gehad, zo weet Dini te  vertellen. Toen in 1986 de oude atletiekbaan op de polder werd vervangen door een 
kunststofbaan kon er twee jaar lang geen baantraining worden gegeven. Wel kon er op zondagen getraind 
worden bij A.V. SPRINT in Breda, maar dat vonden velen toen te ver. Zo ook Dini, waardoor haar zoon, toen 
lid van Parthenon, de atletiek verliet en keeper werd bij V.V. MERWESTEIJN. 
Laten we hopen dat er geen nieuwe corona-uitbraak komt nu we weer wat vrijer kunnen bewegen. Maar met 
de opgedane ervaringen van nu zal het een volgende keer ook lukken, net zoals het nu ook goed gekomen is. 
Daarbij is een pluim voor de pupillen op zijn plaats, voor hun super goede gedrag met al die strenge regeltjes: 
kom niet te vroeg, ouders moeten wegblijven van de baan, ontsmet je handjes, ga lekker sporten, na afloop 
weer je handjes ontsmetten, niet bij de baan blijven hangen, enz. 
 
Aan de pupillen (en hun ouders) zou Dini nog een advies willen meegeven: voel je welkom bij FORTIUS, 
geniet van de trainingen en wees sportief en doe goed je best op school! 
 
  

Een uitstapje met de pupillen naar de discobowling en de glow in the dark golf. Hier de mini’s met op de achtergrond 
de leiding (van links naar rechts: Dini, Eri van Berkum, Daniel Hermus en Philip Grootenboer). 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

WE MOGEN WEER! 
 

Op 11 mei is het dan zover. De verlossende woorden worden gesproken: we mogen weer!  
Eindelijk. Want we zijn er wel een beetje klaar mee. Klaar met het eenzaam joggen door de polders. 
Klaar met core stability op een matje in de huiskamer. Klaar met het geforceerd afstand houden van 
al die andere sporters in het park, die daar ook alleen maar lopen omdat hun eigen voetbalclubs en 
sportscholen dicht zijn.  
Het is een verheugend weerzien dinsdagavond 12 mei. Tegelijk ook een beetje afstandelijk met die 
anderhalve meter ertussen. Iedereen houdt zich keurig aan alle voorschriften. Handen ontsmetten. 
Onderling afstand houden. Ik denk dat we nog nooit zo’n gedisciplineerde warming-up hebben gehad 
als op die eerste dinsdagavond na de corona-stop. 
Een week later zijn wij van de atletiekafdeling lang niet meer de enigen die op de baan trainen. De 
kickboksers zijn er en ook de fitness groepslessen komen erbij. Hartstikke fijn dat Fortius deze leden 
een mogelijkheid biedt om hun sport weer op te pakken, maar voor ons is het soms een beetje 
wennen als een niet-atleet doodleuk blijft wandelen in de binnenbaan. Met een boog eromheen dan 
maar, want je kan het ze moeilijk kwalijk nemen dat ze de baanregels niet kennen. 
Niet alleen Fortius is weer begonnen. Ook net buiten het hek van de atletiekaccommodatie zijn 
allerlei sporters actief. Het zijn de mensen die in het pre-coronatijdperk onder de tribune sportten, 
ondersteund door luide, opzwepende muziek. Ze doen dat nu buiten.  
Al die verschillende muzieksporten zorgen voor een festivalachtige sfeer op de baan. Een rondje 
hardlopen geeft je het gevoel op een kermis te zijn waar elke kraam zijn eigen muziek draait. Eerst 
kom je langs de boxen van de fitnessende Fortiusdames. Daarna loop je langs de hip-hop-muziek 
van de bootcampers van de tribune-sportschool. Vervolgens langs een dreunende beat van mensen 
die onder de eiken tegen boksballen staan te rammen.  
We mogen weer. Een beetje anders dan we gewend waren, maar we mogen weer.  
 
 
 
  

Zondagochtendtraining op anderhalve meter afstand. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Weer geen wedstrijdverslagen, weer geen kalender. Tot 
1 september zijn in ieder geval alle wedstrijden verboden. Maar u 
mag natuurlijk altijd kopij insturen als er iets te melden is, al was 
het maar een persoonlijke indruk van hoe je als hardloper door 
deze periode heen komt. Voor de volgende nieuwsbrief kan dat tot 
uiterlijk 15 juli op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
UITSLAGEN VIRTUELE LOPEN 
 

Aan de virtuele lopen Nederland, die in mei werden gehouden, deden op zijn minst twee 
Fortiusleden mee. Bij de mannen op de 5 km staat Norwin Mingaars als veertigste genoteerd met 
22:41. Martijn Gennisse staat op de 10 km met 42:36 op de achttiende plaats. 
Deze prestaties zijn solo gelopen tussen 1 en 31 mei en geregistreerd met behulp van gps via een 
GPX-bestand. 
 
 
WEDSTRIJDKALENDER 
 

Normaalgesproken zouden we hier een wedstrijdkalender tot half augustus plaatsen. Vanwege de 
maatregelen van het RIVM zijn evenementen zeker nog niet toegestaan voor 1 september. Hoewel 
er overal nog wedstrijden op de kalenders staan, heeft het weinig zin die hier te publiceren omdat 
deze waarschijnlijk toch nog zullen worden afgelast. Het is daarom aan te raden zelf de berichtgeving 
te volgen voor het maken van een wedstrijdplanning. Ook al zouden er wedstrijden in aangepaste 
vorm wel doorgaan, dan nog is het aan te raden eerst voor jezelf te beoordelen of het echt 
verantwoord is.  
 

 
[Advertentie] 

 
 
 
 
 
  

Foto Jos Nieuwland 
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HARDLOOPROUTES IN HENDRIK-IDO-AMBACHT 
 

[door Marco Essenberg] 
 
In Hendrik-Ido-Ambacht liggen sinds kort twee 
mooie hardlooproutes, gerealiseerd door de 
gemeente. Medio 2018 werd Inner Circle 
Runners benaderd door de gemeente om mee 
te denken over de aanleg van deze routes 
door de gemeente. René Libeton en Marco 
Essenberg zijn daarop aan de slag gegaan, 
wat resulteerde in een voorstel voor een 
mooie route van 5 km en een even fraaie 
route van 10 km. Na goedkeuring en wachten 
op geschikt en droog weer zijn de 
routemarkeringen begin april 2020 door de 
gemeente op het asfalt aangebracht. Beide 
routes beginnen in het Sophiapark waar de 
Inner Circle Runners zich normaal gesproken 
altijd verzamelen. 
De 5 km kent slechts vier grote en twee 
kleinere oversteekpunten. Een route waar je 
dus echt lekker gang kan maken. De route 
loopt langs de Volgerlanden en door het 
Baxpark, dus op je gemak genieten van de 
omgeving kan ook, want er is genoeg te zien. 
De 10 km is een perfecte route voor een duurloop, je komt door of langs alle wijken van Hendrik-Ido-
Ambacht, zoals oud Ambacht, de Volgerlanden en het Sandelingenpark. Het is iets langer dan 10 
km, met de Col de Sophia in het uitloopstuk. 
Doordat de routes op dezelfde plaats starten en finishen kun je beide routes makkelijk combineren en 
loop je zo 15 km Ambacht. 
 
De Inner Circle Runners hebben geen beschikking over een baan waar ze intervaltraining over 
exacte afstanden kunnen uitvoeren. Gelukkig is de gemeente twee prachtige lange fietspaden rijk. 
Om daar elke denkbare intervaltraining te kunnen doen, is door de gemeente op beide fietspaden 
over een lengte van 1000 m elke 100 m een markering geplaatst. Je vindt deze 100 m markeringen 
op de Rietlaan en op de Ambachtsezoom. 
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? 
 
Dat moet iets uit de jaren ‘60 zijn of zo. Ouder eigenlijk nog, want ik heb het over de 
sprintafstanden van de Olympische Spelen van Melbourne 1956. En dan met name over 
de man die toen heerste: Bobby Joe Morrow. Goed mogelijk dat die naam helemaal 
niets meer zegt, want bij zijn dood op 84-jarige leeftijd, op 30 mei 2020, stond hij te boek 
als de beste atleet die niemand zich kon herinneren. 
Bobby werd geboren in Harlingen en groeide op de tuinderij van zijn vader op in een 
streng christelijk milieu. Op de tuin werden voornamelijk worteltjes geteeld en de hazen 
hadden het gemunt op het sappige loof. Voor Bobby aanleiding om zijn snelheid te 
testen tegen de hazen. Hazen kunnen goed sprinten en als gevolg ontwikkelde Bobby 
zich razendsnel tot topsprinter. Het had zomaar een Nederlands sprookje kunnen zijn, 
maar helaas voor ons lag zijn geboorteplaats Harlingen in Texas USA. 
Als 21-jarige student bleek Bobby tijdens de Spelen van 1956 al onverslaanbaar op de 
sprint. Hij won drie keer goud: 100 m, 200 m en 4×100 m. Alleen Jesse Owens (1936), 
Carl Lewis (1984) en Usain Bolt (2008, 2012 en 2016) deden hem dit na. Op de 100 m 
werd 10,3 geklokt op de sintels van Melbourne en kenners beweren dat hij mogelijk op 
een moderne atletiekbaan de eerste zou zijn geweest die de grens van 9 seconden zou 
hebben kunnen slechten. Zo ontspannen als hij kon lopen, zonder enige verkramptheid 
in het onbeweeglijke gelaat, heeft nooit iemand dat meer gedaan. Volgens zijn trainer 
had hij zonder morsen op de 200 m een glas frisdrank kunnen meevoeren van start tot 
finish. Ooit was ik in Italië toeschouwer bij een hardloopwedstrijd voor obers, waarbij 
iedere deelnemer een presenteerblaadje met twee kopjes koffie zonder morsen aan de 
finish moest afleveren. Het lukte niemand om met twee volle kopjes de eindstreep te 
bereiken. Dit laat zien hoe uitzonderlijk stabiel de looptechniek van Bobby moet zijn 
geweest. 
Helaas is het voor Bobby bij die eenmalige goudrush gebleven. Hoewel hij in zijn carrière 
tien wereldrecords verbrak, zat deelname aan de Spelen van Rome (1960) er niet meer 
in. Dat had weinig te maken met Bobby’s capaciteiten, maar meer met de tegenwerking 
van toenmalig IOC-voorzitter Avery Brundage, die elke vorm van vergoeding voor atleten 
afkeurde. Bobby had zich voor een paar honderd dollar laten sponsoren omdat hij 
tenslotte ook niet alleen van de worteltjes van zijn vader kon leven. Toen dat niet werd 
toegestaan, stelde Bobby de ruime vergoedingen voor de IOC-bestuurders ter discussie, 
die volgens hem “niets anders te doen hadden dan handdoeken en zeep uitreiken, 
omdat ze nu eenmaal niets beters wisten”. Vanaf dat moment was het oorlog tussen 
Bobby en het IOC, een oorlog waarvan de vrede nooit werd getekend. Het betekende 
indirect het einde van een onvoltooide sprintloopbaan. Hij keerde terug naar zijn 
agrarische bestaan en werd later verzekeringsagent. En hij werd vergeten. 
Ik hoop dat hij bij zijn dood weer even wordt herinnerd door de oudere atleten en alle 
sprintliefhebbers, vandaar deze column. 
 
Toen het bericht van het overlijden van Fortius-icoon Cor Melgers werd verspreid, was 
deze column al klaar. Mogelijk is met Cor een van de weinige Fortianen heengegaan die 
zich Bobby nog zou hebben herinnerd. Waarschijnlijk heeft Cor met bewondering de 
finales van Melbourne 1956 bekeken. Deze twee bijzondere atleten waren beiden van 
1935 en stierven kort na elkaar in 2020. Zij verkeren mogelijk in goed gezelschap. 
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AGENDA 

 
JULI 
 
Woensdag 15 Dordrecht  Algemene Ledenvergadering 
 
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 NIEUWSBRIEF: 
 

Uiterlijk op 15 juli 2020 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van juli 2020.  
 

Logo door Elise Beljaars 
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