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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 
2021 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 

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, 
 
De nieuwsbrief van juni 2021 werd een uitzonderlijk dik 
exemplaar. Dit was voornamelijk te danken aan het 
laatste deel van de geschiedenis van Fortius , dat elf 
pagina’s omvatte. Met de vijf delen, gepubliceerd in de 
nieuwsbrieven van februari t/m mei, heeft u een volledig 
overzicht van het ontstaan van Fortius . 
Gelukkig waren er ook al weer wat wedstrijdverslagen 
en dit zullen er ongetwijfeld de komende maanden 
meer worden nu ook de competities weer voorzichtig 
mogen starten. Daar ook senioren t/m 26 jaar aan 
wedstrijden mochten deelnemen, zien we die ook weer 
terug in de uitslagen van de virtuele competitie en de 
onderlinge werpwedstrijden. 
Deze maand hadden we een gesprek met vader en zoon Rens en Quinten van der Elst, die 
beiden een actieve rol binnen de club spelen. 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 juli 2021: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
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(voor agenda zie bladzijde 5) 
 

GESCHIEDENIS VAN FORTIUS 
 

DEEL 5 (slot) 
 

(zie bladzijde 7)  
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

Mededelingen uit het bestuur  
 
• Het gaat de goede kant op met de versoepeling van de coronamaatregelen. Sinds 5 juni 2021 is 

er een einde gekomen aan de lockdown en is er weer meer mogelijk. Gezien de dalingen in het 
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames en de stijging van de vaccinaties is de verwachting 
dat eind juni (mogelijk 26 juni) bijna alle beperkingen worden opgeheven. Dat is fijn voor mensen 
die onder andere weer op vakantie willen naar het buitenland, festivals, musea en bioscopen 
willen bezoeken en naar restaurants willen gaan. Ook voor de sport zullen misschien alle 
beperkingen worden opgeheven. Wedstrijden kunnen weer doorgaan en publiek is ook weer 
welkom. Overigens zie voor de maatregelen die momenteel gelden bij Fortius : 
https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1994-versoepelingen-corona-een-overzicht  

 

• De Algemene Ledenvergadering is gepland op 7 juli 2021. Deze vindt plaats in de sporthal alwaar 
de 1½ meter afstand en voldoende ventilatie zijn gewaarborgd. Daar op dit moment nog niet 
bekend is hoeveel personen mogen samenkomen en loopbewegingen dienen te worden beperkt 
heeft het bestuur besloten om de jubilarissen en winnaars van prestatieprijzen niet te huldigen. Dit 
zal op een nader te bepalen datum plaatsvinden. In deze nieuwsbrief is de agenda van de 
ledenvergadering opgenomen. Tevens is deze geplaatst op de website. 

  

• Nogmaals aan alle leden de dringende oproep om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. 
Dit omdat enkele bestuursleden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 7 juli 2021 aftreden 
en zich niet herkiesbaar stellen, zie ook de website: https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-
oud/1936-fortius-zoekt-nieuw-bestuur. De kans bestaat dat de bezetting van het bestuur zodanig 
wordt dat de vereniging stuurloos wordt. Laat het dus zover niet komen. Eerdere reacties 
behoeven niet te worden herhaald. 

 

• Ook nogmaals een dringend oproep voor de functie van toezichthouder bij de fitness 
https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1980-fortius-is-op-zoek-naar-toezichthouders-
voor-de-fitness-m-v. Daarnaast is het bestuur ook op zoek naar fitnessleden, die tijdens het 
sporten een oogje in het zeil willen houden en mogelijk (nieuwe) leden willen helpen bij het doen 
van oefeningen of het gebruik van apparaten. Ook wordt gezocht naar leden, die om 21:00 uur de 
sporthal willen afsluiten. Dit bij afwezigheid van de barmedewerkers (als gevolg van de sluiting 
van kantine), die normaliter dit voor hun rekening namen.  

  

• Vanaf 1 juli 2021 verandert de wetgeving van het statiegeldsysteem. Op de kleine plastic PET-
flessen van water en frisdranken komt dan € 0,15 statiegeld. Dit houdt in dat de kantineprijzen 
van die artikelen met € 0,15 stijgen. Echter deze flesjes kunnen niet ingeleverd worden, omdat 
Fortius  geen officieel innamepunt is, zoals bijvoorbeeld supermarkten. Daarnaast levert deze wet 
een enorme administratieve rompslomp op. Wil je toch de € 0,15 terug hebben, neem het flesje 
mee naar huis en lever het in bij een supermarkt. Een andere mogelijkheid is om deze flesjes in 
een bak te deponeren. Vrijwilligers sorteren deze dan en leveren de flesjes in, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor clubactiviteiten. 

  

• Er zijn problemen tijdens de atletiekwedstrijden met de Elektronische Tijdwaarneming (ET). Het 
opstarten duurt te lang en er is uitval tijdens het gebruik. Het bestuur onderzoekt diverse 
mogelijkheden, zoals reparaties, vervanging van onderdelen, upgraden of zelfs de aanschaf van 
een nieuwe ET. 
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• Het sportpark “Reeweg” is aangesloten op een verouderd kabelnetwerk waardoor er een slechte 
internetverbinding is. Tevens geeft dit problemen bij het gebruik van de wifi. Fortius  heeft bij de 
gemeente Dordrecht het verzoek ingediend om het sportpark aan te sluiten op het glasvezel-
netwerk. Dit verzoek is mede ondersteund door de overige gebruikers van het sportpark. De 
gemeente staat hier niet onwelwillend tegenover en heeft aangegeven de mogelijkheden serieus 
te onderzoeken. 

  

• Het bestuur heeft besloten om tijdens de zomervakantie geen zomersluiting in te voeren. Dit 
omdat bepaalde afdelingen ten gevolge van de lockdowns en maatregelen beperkt open of zelfs 
voor langere tijd gesloten waren. Wij willen de leden hiervoor tegemoet komen. Er zal geen 
volledige openstelling zijn. Een vakantierooster zal worden opgesteld. Kijk regelmatig naar de 
website voor veranderingen of lees de informatie van de trainers en instructeurs.   

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 

 
 
Op woensdag 7 juli 2021, aanvang 19:30 uur, vindt in de sporthal Reeweg de 125ste 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 15 juli 2020 
5. Jaarverslag 2020 van de secretaris, afdelingen en commissies 
6. Financieel verslag 2020 van de penningmeester, verslag kascontrole-commissie 
7. Begroting 2021 
8. Viering 125 jarig bestaan van de vereniging in het jaar 2021 
9. PAUZE 
10. Verkiezingen bestuur en commissies: 

- aftredend en herkiesbaar (voor een beperkte periode) de voorzitter Jan van Haren 
- aftredend, de 2e voorzitter Ad van de Kamp en het algemeen bestuurslid Martin Matse 
- verkiezing tot algemeen bestuurslid Alice van Driel en Elbert Dekker 
- 4 vacatures van algemeen bestuurslid 
Overige vacatures, hoe deze op te vullen? O.a. 
- Kascommissie 
- Commissieleden afdelingen atletiek en jeugd 
- Leden Wedstrijd Organisatie Comité baan, wedstrijd officials 
- Diverse andere commissies, zoals, activiteiten, klussen, redactie, jeugd, statistiek, promotie, 

ledenwerving en -behoud 
- Barmedewerkers kantine 

11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 

Dordrecht, 7 juni 2021, 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 2020) 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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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tijdens de werpwedstrijd die voor een deel op 13 mei en voor een deel op 16 mei 
werd verwerkt, werden de volgende officieuze clubrecords verbeterd en gevestigd.  
Meisjes pupillen A kogelslingeren: Allison van Meggelen , 14,71 m (nieuw) 
Jongens junioren D kogelslingeren: Rune Veraart , 22,13 m 
Meisjes junioren B gewichtslingeren: Julia van Dorp , 13,60 m 
Werpvijfkamp MJB: Julia van Dorp , 2357 punten.  
 
We kunnen dit keer ook weer eens een officieel clubrecord melden. Tijdens de Twinson Energie 
Jeugd Track Meeting sprong Anniek de Lange  1,66 m hoog. Dat was niet alleen een verbetering 
van het stokoude clubrecord bij de meisjes junioren C, maar het was bovendien een evenaring van 
het clubrecord voor meisjes junioren B en A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESTATIELIJSTEN 
 

De 10-bestenlijsten van Fortius  staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet Barends, 
Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius/ranglijsten-10-besten-fortius. 
  

Allison van Meggelen zorgde 
er met kogelslingeren voor dat 
de pupillen A er weer een 
clubrecord bij hebben. 
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125 JAAR FORTIUS IN VIJF DELEN  
 

[door Piet Barends en Alice van Driel] 
 

DEEL 5 (SLOT): 1996-2021 
KOMENDE VERHUIZING, NIEUWBOUWPLANNEN, SAMENWERKINGS VERBAND 

HERCULES-PARTHENON, PLANNEN ATLETIEKHAL, BOUW HAL, 
VERHUIZING NAAR SPORTPARK REEWEG, FUSIE 

 
Eerst een correctie en een woordje vooraf 
In deel 4 van de geschiedenis is een foutje geslopen in de namen onder de foto van de heren van 
Parthenon die naar de 1ste klas waren gepromoveerd in 1993 (foto op pagina 8 van de nieuwsbrief 
van mei). Edwin Groeneveld moet Eric Groenevelt zijn zoals Hermann, vader van Eric, ons mailde. 
Begin jaren negentig kwamen de eerste berichten naar buiten over een op handen zijnde verhuizing 
van de Jager- en Windhondpolder naar een andere locatie. In verband met gemeentelijke 
bezuinigingen moest gesneden worden in het aantal sportparken. Voor de nieuwe locatie werden 
naast het sportpark Reeweg genoemd het sportcomplex Krommedijk en de corridor tussen de 
Recklinghausenweg, Visserstuin en Noordendijk. De laatste viel al snel af. In de sportbeleidsnota van 
oktober 1994 met de enigszins vreemde titel Wie niet kaatst, hoeft geen bal te verwachten werd wat 
meer duidelijkheid geschapen. Voor insiders was ongetwijfeld duidelijk wat men met de titel 
bedoelde, maar voor een buitenstaander was het abracadabra. 
 
In 1996 was het wel redelijk zeker dat er binnenkort (al gaat het in de 
politiek meestal niet zo snel) verhuisd zou moeten worden. Op het 
terrein van de polder zouden woningen komen in de prijsklasse tussen 
1 en 2 miljoen gulden (de euro was er nog niet, deze werd 1 januari 
2002 ingevoerd), het zogenaamde Plan Tij. Er was toen nog de 
mogelijkheid dat we zouden moeten verhuizen naar de sportterreinen 
langs de Rondweg. Naast Hercules en Parthenon moesten ook ASW 
(voetbal) en TOV (korfbal) van de polder weg. Om in aanmerking te 
kunnen komen voor gemeentelijke vergoeding en voor een lening met 
gemeentegarantie moest een club ten minste 250 leden hebben. Hercules (750 leden) en Parthenon 
(500 leden) voldeden daar ruim aan, maar TOV en ASW moesten fuseren. De gemeente wilde het 
aantal korfbalclubs in Dordrecht terugbrengen van elf naar zes en ook het aantal voetbalclubs moest 
naar beneden. In 2001 waren er nog negen korfbalverenigingen en vijftien voetbalverenigingen in 
Dordrecht. In 2013 waren er dat nog respectievelijk vier en elf. 
De gemeente had ook in het kader van bezuinigingen ondertussen het zogeheten Verenigingshallen-
plan (VHP) gepresenteerd, waarbij de gemeentelijke sporthallen (Wielwijkhal en Sterrenburghal) 
werden afgestoten en er een aantal (in beginsel vijf) sporthallen van 44 m × 24 m plus bijbehorende 
ruimten zouden worden gebouwd door verenigingen, die de plaats zouden in nemen van de 
gemeentelijke sporthallen. Sommige hallen waren al groot genoeg, onder andere de Deetoshal en de 
Oranjewithal, waar zaalkorfbal en zaalvoetbal werd gespeeld. De verenigingen moesten dan wel de 
hal een of meerdere avonden per week beschikbaar stellen aan de gemeente, zodat de hal dan 
verhuurd kon worden aan verenigingen die niet over een eigen indooraccommodatie beschikten. Ook 
moest de kantine die avond(en) open zijn voor de huurders. Per avond in de week werd jaarlijks 
20 000 gulden subsidie verleend. In eerste instantie werd het geen subsidie, maar een tegemoet-
koming in de exploitatiekosten genoemd. De te ontvangen huur zou voor de verenigingen dan wel 
voor de op te richten stichtingen zijn. 
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Tijdens de jaarvergadering van 1997 van Hercules werd een bouwcommissie benoemd bestaande uit 
Piet Barends (voorzitter), Piet van Helden (voorzitter Hercules), Rinus van den Broek (penning-
meester Hercules) en Ron Verhaagen. Vanuit Parthenonzijde werd voorlopig geen actie ondernomen 
en wachtte men af wat de gemeente zou gaan doen. De bouwcommissie van Hercules ging voort-
varend aan de slag. Er werd een plattegrond getekend voor het nieuwe gebouw met sporthal, aparte 
ruimte voor de worstelaars, kantine en bijbehorende ruimten. Er werd uitgegaan van het beschikbaar 
stellen van de hal voor twee avonden per week, hetgeen een bijdrage in de exploitatie van 40 000 
gulden per jaar zou betekenen. Al snel kwam men er achter, dat - uitgaande van een bouwprijs van 
zo’n 2000 gulden per m² - een nieuw gebouw van dergelijke omvang niet haalbaar was. 
In juni 1997 vond er een geheim overleg plaats tussen Piet van Helden en Piet Barends van Hercules 
en Casper Markesteijn (voorzitter) en Rob Joosten (secretaris) van Parthenon. In navolging van het 
des Indesoverleg tussen van Agt en Wiegel het Postiljonoverleg genaamd. Afgesproken werd dat 
gekeken zou worden of een gezamenlijk gebouw mogelijk haalbaar zou zijn.  
 
In de winter van 1997 werd de 15de Elfstedentocht gereden. Bij de 
mannen won Henk Angenent, bij de dames Klasina Seinstra. Nadien 
zijn er geen Elfstedentochten meer gereden. We zaten er dit jaar erg 
dicht bij, maar door corona zou de tocht al niet doorgaan. 
 
In juni 1997 zouden we nog naar de Krommedijk verhuizen, maar in juli 
1997 besliste de gemeente dat het toch het sportpark Reeweg zou 
worden, waardoor men weer terug zou keren op oude bodem. In 
oktober 1997 vond er een bijeenkomst plaats van de gemeente (afdeling Sportzaken) en de 
verenigingen, die op het sportpark gehuisvest zouden worden dan wel er al waren. De gemeente 
stelde een vijftal plannen voor waaruit de clubs konden kiezen. Sommigen wilden al direct voor een 
bepaald plan kiezen, maar de meeste aanwezigen wilden eerst eens goed over alles nadenken. Een 
van de probleemgevallen was de tribune. Als het middenterrein voetbalveld bleef, kon sportclub 
Reeland (fusie tussen ASW, Emma en ODS) de tribune voor het symbolische bedrag van één gulden 
overnemen. Als de atletiekbaan daar zou komen, konden Hercules en Parthenon de tribune voor dat 
bedrag overnemen. Op zich een koopje, maar je moest het gebouw (op dat moment alleen een 
plaatselijk monument) wel opknappen en in stand houden. Beide partijen stelden dan ook voor de 
tribune maar af te breken. Later heeft de gemeente de tribune (ondertussen een landelijk monument) 
voor € 300 000 volledig laten renoveren, inclusief de ruimten onder de tribune. Terecht, dat men er 
dus van afzag. 
Na de bijeenkomst met de gemeente vond er in de bestuurskamer van Parthenon een overleg plaats 
tussen Hercules en Parthenon, waarbij ook Berry Mooren (architectenbureau Mooren en Scheen) 
aanwezig was. Hij deelde mee dat de KNAU volgens het accommodatieplan 2000 wilde komen tot 
een tiental atletiekhallen van 78 m × 20 m, verdeeld over Nederland. De verenigingen moesten dan 
wel de bouw zelf bekostigen. De KNAU had alleen een plattegrond gemaakt en de nodige eisen 
gesteld. Voorts wilde de KNAU in Nederland komen tot één A-locatie en drie B-locaties. De A-locatie 
was het Olympisch stadion in Amsterdam en één B-locatie was in Hengelo, waar jaarlijks de Fanny 
Blankers-Koen games werden georganiseerd. Er moest nog een locatie in zuidwest Nederland en 
één in zuidoost Nederland komen. Berry Mooren vond de indeling van de gemeente van het 
sportpark maar niets en maakte er zelf een, die hij de gemeente-afdeling Sportzaken aanbood. In 
eerste instantie viel dat niet in goede aarde, maar nadat de afdeling het kon presenteren als haar 
eigen plan, was alles weer koek en ei. Besloten werd gezamenlijk een atletiekhal te bouwen, die ook 
geschikt was voor zaalvoetbal en dergelijke, dus de breedte moest vergroot worden naar 24 meter 
om status van B-locatie aan te kunnen vragen. 
Op 6 januari werd in de bestuurskamer van Hercules de overeenkomst tot samenwerking door de 
beide voorzitters ondertekend, waarbij de voorzitter van Hercules stelde, dat Piet Barends voorzitter 
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moest worden. Dit was voor Parthenon geen probleem en het samenwerkingsverband was een feit. 
Er werd een projectplan gemaakt. In de projectgroep zaten Piet Barends (voorzitter), Rob Joosten 
(secretaris), Piet van Helden en Casper Markesteijn (leden). Er werd geen stuurgroep benoemd, daar 
beide voorzitters al lid waren van de projectgroep, die het contact met de verenigingsbesturen 
zouden (moeten) onderhouden. Nadat het projectplan was geschreven werden ook leden voor de 
werkgroepen (technische zaken, bouwkundig, juridisch en financieel) gezocht en gevonden. Helaas 
moet worden gezegd, dat er van terugkoppeling naar de vereniging bij Hercules niets terecht kwam. 
De voorzitter vond het niet nodig de leden tussentijds te informeren. Bij Parthenon maakte Casper 
Markesteijn in zijn column voor het clubblad elke maand gewag van de vorderingen. 
Ondertussen waren reeds vier van de vijf verenigingshallen in Dordrecht vergeven. Voor de vijfde 
kwamen DFC en het samenwerkingsverband in aanmerking. DFC leverde een velletje papier in met 
een plattegrond met daarin getekend een vierkantje, dat de verenigingshal moest voorstellen. Het 
samenwerkingsverband leverde een goed onderbouwd voorstel in met een uitgewerkte plattegrond, 
een overzicht van de mogelijkheden, de conflictsituaties en eventuele oplossingen voor de 
conflictsituaties en kreeg de laatste verenigingshal toegewezen. 
Tijdens de ledenvergaderingen van de verenigingen werden de plannen besproken. Daar de leden 
van Hercules nog steeds dachten dat het nieuwe clubgebouw zoiets zou worden als het bestaande, 
sloegen de plannen wel in als een bom. Uiteindelijk ging men toch akkoord met de plannen. Daarna 
schreef de voorzitter van de projectgroep elke maand een stuk in het clubblad om de leden op de 
hoogte te houden. 
Na overleg met de gemeente werd besloten voor Dordrecht de B-status aan te vragen. Hierbij was de 
volledige steun van de gemeente een eerste noodzaak. Dit was geen probleem, want het hoofd 
Sportzaken zag het wel zitten. Er werd een zogeheten ‘bidbook’ opgesteld (zoals bij de aanvraag 
voor de Olympische Spelen e.d.) en het verzoek werd ingediend bij de KNAU. Daar ook Spijkenisse 
en Den Haag zich kandidaat stelden, werd het nog wel even spannend. Dordrecht had wel het 
voordeel dat er al een tribune was (capaciteit 1400 toeschouwers) en er een indooratletiekhal zou 
komen. Half maart nam de KNAU een beslissing en Dordrecht werd uitverkoren. In zuidoost 
Nederland werd Sittard aangewezen. Dit betekende dat er vanuit het NOC/NSF en het ministerie van 
VWS elk maximaal 250 000 gulden subsidie kon komen. Dit gold ook voor de baan. Indien die zou 
komen, zou die direct worden doorgesluisd naar de stichting, zodat men maximaal 1 miljoen gulden 
subsidie zou kunnen krijgen. Dat bedrag werd om verschillende redenen niet gehaald. 
Ondertussen was het hoofd Sportzaken zo enthousiast geworden, dat hij voorstelde de hal 90 meter 
lang te maken, zodat er twee verenigingshallen in pasten. Er werd nu elke maand in het stadskantoor 
een bijeenkomst gehouden waarbij het hoofd van de afdeling Sportzaken, de voorzitter van de 
Sportraad, de architecten Mooren en Scheen en de delegatie van het samenwerkingsverband 
aanwezig waren. Meestal was ook de accommodatieadviseur van de KNAU, Ton Beije, bij de 
vergadering aanwezig en een enkele maal, als dat nodig was, mensen van andere organisaties. Het 
project schoot aardig op en vanuit de verenigingen kon men zijn wensen kenbaar maken. Dit had tot 
gevolg dat het gebouw steeds maar groter werd. De hal werd 30 meter breed, omdat de gemeente 
wilde dat er ook tribunes kwamen en de ruimte onder de binnengalerij niet tot de verenigingshal (24 
meter breed) behoorde. Op het laatst was de hal zelfs 110 meter lang. En toen ging men berekenen 
wat het totaal al zo zou kosten. Gevolg: men schrok zich een ongeluk. Na aftrek van wat dubbele 
kosten bleef er een bouwprijs van 10 miljoen gulden over. Er moest dus een list worden bedacht. Dat 
deed de architect, door een deel van het gebouw in drie bouwlagen uit te voeren, waardoor de lengte 
tot 80 meter werd teruggebracht. Voorts moest alles wat soberder worden uitgevoerd. Er was nog 
steeds een flink gat in de begroting van de clubs en de gemeente wilde geen mededelingen doen 
over eventuele financiële steun, totdat het hoofd Sportzaken stelde dat de gemeente steun wilde 
verlenen, mits de kale bouwkosten de 5,5 miljoen gulden niet zouden overschrijden. Er werd nog wat 
bezuinigd en men bleef binnen het gestelde bedrag. Er werd afgesproken, dat de nieuwe hal de 
wedstrijden uit de Wielwijkhal zou overnemen en dat er drie zogeheten gemeenteavonden zouden 
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komen. Jaarlijks zou de gemeente gedurende 30 jaar 60 000 gulden betalen voor de gemeente-
avonden, 65 000 gulden voor het bouwen van een tribune en het daardoor duurder worden van het 
gebouw, en 150 000 gulden als bijdrage aan het tekort. Eventuele andere tekorten moesten de 
verenigingen zelf ophoesten. Alles verliep daarna soepel, totdat rond september 1999 de rente 
plotseling omhoog ging, waardoor het jaarlijks bedrag aan rente en aflossing met ± 150 000 gulden 
per jaar steeg. Er volgde overleg met de heer Bijl, wethouder van Sportzaken, en het gevolg was, dat 
de gemeentelijke bijdrage aan het tekort naar 200 000 gulden ging en de verenigingen elk de helft 
van de rest moesten ophoesten. Zij moesten aantonen dat zij samen jaarlijks 230 000 gulden konden 
bijdragen. Dat lukte en men kon weer verder gaan. 
Door de gemeentelijke bijdragen moesten de statuten van de vereniging worden gewijzigd en er 
moesten statuten voor de op te richten stichting komen. De bouw stond op een gegeven moment op 
punt van beginnen en het werd tijd de stichting in het leven te roepen, die tot doel had het stichten, in 
stand houden en exploiteren van een overdekte accommodatie. 
Op 8 december 1999 was het zover. De statuten werden in de ochtend verleden en ’s middags was 
er een kleine feestelijke bijeenkomst in het stadskantoor. De bouw kon nu echt beginnen. 
En dat gebeurde op 18 februari 2000 toen wethouder Bijl officieel de eerste klap gaf voor de eerste 
paal. Volgens Casper Markesteijn was het in zijn column voor het clubblad ondertussen de 95ste paal, 
maar de betrouwbaarheid van die mededeling is wel aan enige twijfel onderhevig, gezien zijn stijl van 
schrijven. Na het slaan van de eerste paal werd er in de oude kantine van Emma een feestelijke 
bijeenkomst gehouden, waarbij de diverse betrokkenen een fles wijn kregen aangeboden met een 
speciaal etiket, ontworpen door Nelie van den Brink. 
 
De bouw verliep daarna spoedig en op 13 juli 
werd reeds het hoogste punt bereikt. In 
bouwvakkringen reden tot een extra feestje. 
Dat vond plaats in de oude loods van de 
gemeente, op het gebied, dat nu ingericht is 
als parkeerplaats. Ook de pers, inclusief de 
TROM, was aanwezig om verslag te doen. De 
bouw bleef voorspoedig verlopen, totdat in 
oktober 2000 een te zware hoogwerker de hal 
in kwam en prompt door de gasbetonnen vloer 
ging. Deze tegenslag kon worden opgevangen 
en in april 2001 werd het gebouw opgeleverd. 
Dan is het nog niet gebruiksklaar, want er 
moet altijd nog wel wat worden verbeterd en 
het gebouw moet natuurlijk worden ingericht. 
In de kantine van elke vereniging moest een 
bar komen. Meubilair moest worden aange-
schaft. Er moest sfeerverlichting komen in de 
kantines, enz, enz. Er moest materiaal voor in 
de hal worden aangeschaft, matten voor pols-
stokhoogspringen en hoogspringen, een ring 
voor kogelstoten en een voor discuswerpen, 
een kooi voor het discuswerpen, enz. De HTS 
aan de Oranjelaan moest worden gesloopt en 
dankzij Ab Burgerhout kon veel materiaal 
daarvan worden overgenomen. 
Door de gemeente was er ondertussen haast 
gemaakt met het slopen van de Wielwijkhal, 

Overzicht van de snelle bouw van de overdekte accommodatie. 
Boven: in mei worden de contouren zichtbaar. Midden: het 
profiel van de hal staat er in augustus. Onder: eind 2000 is het 
gebouw al herkenbaar. 
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zodat er voor het seizoen 2000/2001 ergens anders ruimte moest worden gezocht. Ook de Jager- en 
Windhondpolder moest zo snel mogelijk worden ontruimd. Eerst zou de verhuizing in mei 2001 
plaatsvinden, toen werd het juni, maar omdat het middenterrein van de nieuwe baan op het sportpark 
nog niet kon worden gebruik, moesten het aangevraagde NK voor veteranen nog op de oude baan 
worden gehouden. 
In het weekeind van 13 t/m 15 juli vond uiteindelijk de verhuizing van de Jager- en Windhondpolder 
naar het sportpark Reeweg plaats. Een behoorlijk grote operatie, want er moest heel wat materiaal 
worden overgebracht. De gebouwen op de polder werden direct daarna gesloopt om brandstichting 
te voorkomen. Alvorens het clubgebouw van Hercules door de gemeente werd gesloopt, sloopten de 
leden nog het houten plafond, dat later werd verwerkt in de banken die nu in de zaal staan. 
Op 31 augustus werden het gebouw en de baan 
officieel geopend door respectievelijk Christian 
Tamminga en Kamiel Maase, die met een groot 
aantal pupillen van Hercules en Parthenon eerst een 
rondje in de hal liepen en daarna op de atletiekbaan. 
Zoals in dit soort gevallen gebruikelijk is, zijn er altijd 
weer mensen, die kritiek hebben op alles. Dat was bij 
het vorige clubgebouw van Hercules zo en was 
ongetwijfeld ook na de nodige verbouwingen van het 
clubgebouw van Parthenon. Casper Markesteijn 
verwoordde het in zijn column in het clubblad van 
februari 2001 heel fijntjes: “En als we er zitten, zullen 
Jan en Alleman iets op te merken hebben. Hier te 
kort en daar te lang, daar te smal en hier te breed, te hoog, te laag, te klein, te donker, te licht, te 
nat, te droog, te warm, te koud, te lelijk, te duur, te goedkoop. Te te kortom. Makkelijk zat. Maar 
voordat je luid en duidelijk je ongezouten mening geeft, bedenk dan eerst of je net als een paar 
anderen je uiterste best hebt gedaan je op een positieve manier te bemoeien met de hele gang van 
zaken. Of je net als enkele anderen ook je vinger hebt opgestoken toen er gevraagd werd mee te 
doen en mee te denken. Nee? Even slikken dan. En even stil zijn.” 
Voor de verhuizing was de zogeheten tunnelregeling van toepassing (ontstaan bij de ontruiming van 
de sportvelden bij de bouw van de Drechttunnel en het verleggen van de rijksweg). Hiertoe werden 
de clubgebouwen getaxeerd. Het clubgebouw van Hercules werd op 1 miljoen gulden getaxeerd en 
dat van Parthenon op 550 duizend gulden. Daar het gebouw van Hercules er al meer dan 10 jaar 
stond, werd 12,5% van het bedrag in mindering gebracht. De laatste verbouwing van het clubgebouw 
van Parthenon was minder dan 10 jaar geleden en er werd 10% in mindering gebracht. Het clubge-
bouw van Hercules was praktisch afbetaald, maar Parthenon had nog een grote hypotheekschuld. 
Hercules hield een deel apart voor aanschaf van materiaal in de fitnessruimte en stortte 675 000 
gulden in het bouwfonds. Parthenon hield na aftrek van de hypotheekschuld 192 000 gulden over en 
stortte dat ook in het bouwfonds. Van de maximaal 1 miljoen subsidie van NOC/NSF en VWS kregen 
we uiteindelijk 580 000 gulden en 250 000 gulden van VWS voor het gebouw. In een vergadering van 
het NOC/NSF over subsidie stelde de toenmalige directeur van de KNAU, dat er geen subsidie nodig 
was voor de bouw van de hal. Hierna werd er door initiatiefnemers iets minder gunstig gedacht over 
de KNAU. De gemeente kreeg 80 000 gulden van het NOC/NSF voor de baan. Eind 2000 werd de 
gemeente opgebeld, met de vraag waar de subsidieaanvraag voor de baan bleef. Bij navraag bij de 
KNAU bleek dat de subsidieaanvraag nog in de la lag en niet was verstuurd. Weer iets meer 
verkoeling tussen stichting en KNAU. Dankzij de goede connecties van Ab Burgerhout bij VWS kwam 
alles toch nog in orde al duurde het wel een paar jaar, want het bedrag moest eerst weer op de 
begroting komen, die al bijna een jaar voor Prinsjesdag moet worden opgesteld. 
In oktober 2001 kwam er opeens bericht van de KNAU, dat de komende zaterdag een centrale 
training hoogspringen in de hal was. Op dat moment was er nog geen hoogspringmat in de hal en 

De sloop van het oude clubgebouw van Hercules werd 
snel uitgevoerd. 
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moest er worden geïmproviseerd. De KNAU was niet tevreden over de oplossing en de stichting 
zeker niet met de gang van zaken. Er volgde overleg met de KNAU en die beloofde beterschap. Na 
een aantal jaren niets over centrale trainingen gehoord te hebben, kwam er in september een bericht 
dat de KNAU op een aantal dagen in de hal centrale trainingen had gepland. Op dat moment was op 
een aantal aangekondigde (want de KNAU vraagt niet, maar kondigt aan) dagen de hal al verhuurd. 
Dit werd medegedeeld en de KNAU besloot alle centrale trainingen te stoppen in Dordrecht. Een 
ander probleem rond de centrale trainingen was, dat een bondstrainer in het bondsorgaan te kennen 
gaf niet in Dordrecht te willen trainen, daar de vloer niet voldeed (te zacht). Er werd in een brief aan 
de KNAU om uitleg gevraagd, daar die de vloer had goedgekeurd. Zoals te verwachten was, kwam 
daar geen antwoord op en werd er na drie maanden telefonisch gevraagd, wat nu het standpunt van 
de bond was. Hierop kwam een nietszeggend antwoord (men was nog bezig de zaak uit te zoeken). 
Daarna bleef het oorverdovend stil en werd vanuit de zijde van de stichting het hoofdstuk centrale 
trainingen afgesloten. Nu was dat financieel niet direct een strop, de hal werd toch wel verhuurd en 
de kantine, die open moest zijn, maakte geen omzet, daar - zoals bekend - atleten hun eigen eten en 
drinken meebrengen en er ook geen toeschouwers waren. Bij zaalvoetbalwedstrijden lag dat wel iets 
anders. Een zaalvoetbaltoernooi in 2001 in de kerstvakantie leverde de kantines in vier dagen een 
omzet op, die normaliter in drie maanden werd gehaald. Begin 2002 kreeg de stichting een 
uitnodiging om bij de uitreiking sportman/-vrouw van Dordrecht te zijn. De secretaris deelde direct 
mede, dat hij niet zou gaan, waarna de voorzitter tactisch opmerkte om met zijn allen te gaan. Hij wist 
op dat moment iets meer dan de anderen. Tijdens die bijeenkomst werd ook de sportprijs stad van 
Dordrecht uitgereikt. Wethouder Bijl van Sportzaken werkte in zijn toespraak naar een hoogtepunt 
toe en tenslotte bleek dat Piet Barends, voor zijn inzet bij de voorbereiding van de bouw van de hal, 
de prijs kreeg. Het was een bijzondere, want op het bronzen beeld stond 2001 en op de bijbehorende 
oorkonde stond het jaartal 2000. Het betekende wel, dat de gemeente duidelijk meer waardering had 
voor zijn werk dan het bestuur van Hercules. 
 
Waar was u op 11 september 2001? Door een terroristische 
aanslag stortten de Twin Towers in New York in en vielen er veel 
doden. 
 
In de loop der jaren heeft het bestuur van de stichting de nodige 
wijzigingen ondergaan en bestaat nu uit vier personen. Piet 
Barends is de enige die vanaf het allereerste begin bij het samen- 
werkingsverband en het stichtingsbestuur is betrokken. De carrière in deze van Rob Joosten, vanaf 
het begin betrokken en nu ook nog bestuurslid, kende een kleine onderbreking. 
In 2006 was er nog even een crisis, toen de toenmalige voorzitter van Parthenon zijn invloed op het 
stichtingsbestuur trachtte uit te breiden. Het gehele stichtingsbestuur trad toen af. Ab Burgerhout 
(oud-voorzitter) trad op als crisismanager en suste de zaak. De voorzitter van Parthenon kreeg niet 
zijn zin. Daar Ton Beije niet meer terugkwam als voorzitter, nam Ab Burgerhout het voorzitterschap 
waar, totdat Joke Heijmans hem een paar jaar later opvolgde. Daar zij lid was van Hercules, werd dit 
een probleem, want er moest volgens de statuten een onafhankelijk voorzitter zijn. Zij werd ook lid 
van Parthenon en de zaak was opgelost.  
Daarnaast heeft de stichting diverse financiële tegenslagen gehad. Het technisch installatiebureau 
Verhaagen, was zo slim om een maand na de oplevering failliet te gaan en het timmerbedrijf Klein 
volgde een paar maanden later. Na enkele jaren begonnen warmwaterleidingen spontaan te 
springen, omdat de leidingen van een inferieure kwaliteit waren en ze dus vervangen moesten 
worden door metalen leidingen. Op een gegeven moment ging de bronpomp, die water vanuit 80 
meter diepte oppompte, kapot. Op het schermoverzicht werd aangegeven of de pomp aan of uit 
stond. Alleen was de zaak verkeerd verbonden. Als het scherm aangaf dat de pomp aanstond, stond 
hij uit en omgekeerd. Dit ging dus een keer fout en de pomp brandde door. Er moest een nieuwe put 
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worden geslagen en een nieuwe pomp komen (kosten € 80 000). Het hang- en sluitwerk ging al snel 
gebreken vertonen en er moest het nodige worden vervangen. Alles bij elkaar een behoorlijke 
kostenpost, maar er was geen bedrijf meer om de kosten op te verhalen. Ook met het schilderwerk 
van de doucheruimten ging het mis, waarbij het schilderbedrijf, de leverancier en de fabrikant elkaar 
de schuld gaven. Er is toen nog gedacht aan een gerechtelijke procedure, maar de uitslag zou 
onzeker zijn en het kostte alleen maar een hoop geld. Besloten is toen de doucheruimten te laten 
betegelen. Dit gebeurde in 2018 en 2019. 
 
De eerste tekenen van samenwerking tussen Hercules en Parthenon waren er in 1987 en de samen-
werking werd steeds intensiever. Dit leidde zoals reeds genoemd in 1998 tot het samenwerkings-
verband. Toen de nieuwe hal er enkele jaren stond, kwam vanuit de stichting het initiatief tot een 
fusie tussen Hercules en Parthenon. Dit ging bij Parthenon wel iets gemakkelijker dan bij Hercules. 
Piet Barends en Sjaak Poots stelden op de algemene ledenvergadering van 2003 voor te komen tot 
een werkgroep/commissie, die de mogelijkheid zou kunnen onderzoeken om eventueel in de 
toekomst te komen tot een fusie met Parthenon. Het idee alleen al om te denken aan een mogelijke 
fusie met Parthenon was voor enkele oudleden, die je overigens alleen maar zag op een leden-
vergadering en verder niets meer voor de vereniging deden of betekenden en dus geen idee hadden 
hoe de vereniging er eigenlijk voorstond, een reden zo ongeveer uit hun vel te springen. Besloten 
werd een Werkgroep Onderzoek Samenwerking met Parthenon (WOSP) te vormen, die het idee zou 
onderzoeken. Een zelfde onderzoek gebeurde aan de zijde van Parthenon. Vanuit het NOC/NSF was 
ondertussen ook een sterkte-zwakteanalyse voor verenigingen opgesteld. Hieraan werd door beide 
verenigingen meegedaan. Volgens het NOC/NSF kon dat alleen maar door een hiertoe opgeleid 
persoon, maar dat bleek onzin. Men moest een aantal vragen beantwoorden (multiple choice) die per 
antwoord verschillende punten opleverden. Daar was die deskundige echt niet voor nodig.  
 
Waar bij Parthenon en Hercules nagedacht werd over een fusie, zo 
was er ook ‘een andere fusie’. Op 2 februari 2002 trouwde (toen nog 
prins) Willem-Alexander met Máxima Zorreguieta. 
 
Eind 2003 was Parthenon voor een fusie, maar bij Hercules had men 
nog zo zijn/haar bedenkingen. Er werd bij Hercules nog heel wat af 
vergaderd, maar begin 2005 was de werkgroep zo ver dat zij tot een 
eindconclusie was gekomen. Er was een onderzoek gedaan op acht 
punten en men was op zeven punten (onder andere bestuursfuncties, vrijwilligers, prestatieniveau) 
tot de conclusie gekomen dat een fusie de beste oplossing was. Op één punt, behoud eigen karakter 
van de vereniging, vond geen overeenstemming plaats. De conclusie werd voorgelegd aan het 
bestuur en die was in meerderheid akkoord met het idee van fusie. Dit was voor de algemene leden-
vergadering van 2005. Bij deze vergadering vertrokken na de bestuursverkiezing twee pro-fusie 
leden uit het bestuur en kwamen er twee anti-fusie leden voor in de plaats. Stefan Verhey schreef in 
die tijd in het clubblad van Parthenon een uiterst pessimistisch stuk over de vereniging (te weinig 
bestuursleden, te weinig trainers, te weinig vrijwilligers en te weinig financiën). Het verhaal had zo in 
het clubblad van Hercules kunnen verschijnen, want Hercules kampte met dezelfde problemen, 
echter zonder het stuk over de financiën. Dat wat betreffende de financiën van Parthenon, waaruit 
men zou kunnen lezen dat de club bijna failliet ging, was echter sterk overtrokken. Zo erg was het nu 
ook weer niet. Men moest op de kleintjes letten, maar stond beslist niet aan de rand van de afgrond. 
Bij de leden van Hercules ontstond echter de indruk dat Parthenon bijna failliet was. Tijdens de 
buitengewone ledenvergadering in april 2005 was het bestuur van Hercules voor verregaande 
samenwerking op diverse fronten en tegen een fusie. Die verregaande samenwerking was al eens 
geprobeerd, maar tot mislukken gedoemd, daar er niets werd verplicht en het van de goede wil van 
bepaalde personen afhankelijk was. Tel daarbij op het verhaal van Stefan Verheij en de stemming 
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was bij Hercules niet al te zeer pro fusie. Bij de stemming won het voorstel tot verregaande samen-
werking het met klein verschil van de fusie met als gevolg, dat er in de toekomst niets wezenlijks 
veranderde. Zoals te verwachten was. 
In de jaren erna groeide er onder leden toch wel een behoefte aan een fusie. In oktober 2014 bracht 
Jasper Beljaars (Hercules) een uitgebreide enquête uit onder de leden van Hercules en Parthenon 
en begin 2015 verscheen van zijn hand het rapport The next best step. Hierdoor werd de druk van 
onder af - zeker bij het bestuur van Hercules - wel heel erg groot en op 18 mei 2015 vond er een 
overleg plaats tussen de besturen van Hercules en Parthenon. Er werd een intentieverklaring tot 
verregaande samenwerking/fusie opgesteld. Op 11 september 2015 vond er een gezamenlijke 
ledenvergadering/bijeenkomst plaats en op 20 november 2015 was er een zogeheten inloopavond 
voor de leden, waarop het een en ander werd uitgelegd en er vragen konden worden gesteld. Op 15 
maart 2016 stemde de algemene ledenvergadering van Parthenon voor een verdere voortgang van 
de fusiebesprekingen en op 26 maart 2016 gebeurde hetzelfde bij Hercules, waarna de onderteke-
ning van de intentieverklaring door de beide voorzitters plaatsvond. Daarna was er een hoop werk 
aan de winkel. Diverse werkgroepen gingen aan de slag. Onder andere ook voor wat betreft de 
samenvoeging van de afdelingen atletiek en nordic walking/sportief wandelen. Ook moest er nog een 
nieuwe naam worden verzonnen.  
In oktober 2016 was de nieuwe naam bekend. Het werd Fortius . Door Elise Beljaars werd een logo 
ontworpen. Ondertussen waren de meeste werkgroepen wel gereed met hun werk, dan wel was het 
werk op een haar na af. Op 16 november 2016 werd bij gelijktijdig gehouden bijzondere ledenver-
gaderingen gestemd over de fusie. Bij Parthenon was iedereen voor (100 %) en bij Hercules meer 
dan 90 %, zodat wat dat betreft de fusie een feit was. Nu moest die nog notarieel worden 
bekrachtigd. Op 30 december was de fusie ook juridisch een feit, door het passeren van de nieuwe 
statuten bij de notaris. 
Tijdens de eerste algemene ledenvergadering onder de naam Fortius  (het was eigenlijk al de 121ste 
jaarlijkse algemene ledenvergadering) stelde de voorzitter dat Fortius  nu qua grootte de vijfde 
vereniging van Nederland was en men dus ook tot de beste vijf moest gaan behoren. Mocht dat ooit 
gaan gebeuren, dan zal er toch eerst  een duidelijke mentaliteitsverandering in alle geledingen van 
de vereniging moeten plaatsvinden (bestuur, meeste trainers, leden) en er een topsportmentaliteit 
moeten gaan heersen, anders blijven we wel een grote vereniging qua aantal, maar worden we het 
nooit qua prestaties.  
 
In 2015 werd Dafne Schippers wereldkampioen op de 200 meter, 
met een Europees record. Een jaar later won zij zilver op de 
Olympische Spelen. 
 
Hercules en Parthenon hadden bij de overgang naar de nieuwe 
locatie respectievelijk 750 en 500 leden. Er werd een prognose 
opgesteld voor over vijf jaar. Hercules was erg optimistisch en 
dacht dat er dan wel 1250 leden zouden zijn (voornamelijk groei door aerobics en fitness). 
Parthenon, met alleen atletiek, was iets minder optimistisch en dacht aan 550 leden. Beide 
verenigingen waren in ieder geval te pessimistisch, want genoemde aantallen werden al na anderhalf 
jaar gehaald. Op het hoogtepunt van de aerobics- en fitnesshype kende Hercules 1950 leden en 
Parthenon was ondertussen gegroeid tot 650 leden. In totaal dus 2600 leden. De hype ging voorbij 
en het ledenaantal van Hercules liep daarna weer terug. Bij de fusie telde Fortius  ruim 2000 leden. 
Dit liep langzaam maar zeker terug om daarna te stabiliseren. De coronacrisis hakte er goed in, 
waardoor de vereniging zo’n 600 leden kwijtraakte, voornamelijk leden van de afdelingen fitness en 
aerobics, maar ook 200 leden recreanten van de afdeling atletiek. Dat verlies werd deels 
opgevangen door de groei van de jeugdafdeling (pupillen en CD-junioren) atletiek. 
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In het begin ging het qua atletiek met de herenploeg van Parthenon nog redelijk goed. Zij kwamen uit 
in de eerste divisie en telden daar aardig mee. De damesploeg van Parthenon en de ploegen van 
Hercules (zo die er al waren) speelden geen rol van betekenis. In 2000 degradeerden de heren van 
Parthenon naar de 2de divisie. De veteranenploegen van Hercules en Parthenon kwamen uit in de 2de 
divisie. 
Dat bleef een tijdje zo, totdat er een nieuwe indeling van de competitie kwam en de dames van 
Parthenon uitkwamen in de 3de divisie. In 2007 degradeerden de heren van Parthenon ook naar de 
3de divisie. Ondertussen was de naam veteranen vervangen door masters, daar veteranen te veel 
aan militairen deed denken  Masters (meesters) slaat trouwens ook nergens op. In het schaken heb 
je (inter)nationale meesters  en grootmeesters. Dat zijn de beste schakers. Bij het tennissen heb je 
aan het eind van het jaar het masterstoernooi voor de beste acht tenniss(t)ers.  
De masters kwamen uit in de 2de divisie, totdat in 2012 de 2de divisie werd afgeschaft en er maar één 
divisie overbleef. De dames en heren van Parthenon waren zo goed, dat ze ook daar in de finale 
kwamen. Dat zou nog wel een aantal jaren zo doorgaan. Met de seniorenploegen ging het steeds 
minder en in 2016 had Parthenon zelfs geen herenploeg meer. Na de fusie kwamen de senioren-
ploegen uit in de 3de divisie. De dames hadden de meeste kans om te promoveren, maar er ging 
telkens wel weer iets mis en in 2020 gooide de corona-crisis roet in het eten. Alle competitie-
wedstrijden werden afgelast. Ook in 2021 zijn de nodige competitiewedstrijden afgelast en bij de 
junioren A/B en de masters gaat de gehele competitie niet door. 
 
Met het worstelen ging het een aantal jaren niet 
al te best, zeg maar slecht. Er kwamen weinig 
worstelaars op de training. In die tijd was er 
ruimtegebrek bij de afdelingen aerobics en 
fitness. Het bestuur van Hercules besloot tot 
een herindeling van de ruimten. De ruimte voor 
de aerobics werd in tweeën gedeeld. Eén helft 
werd toegevoegd aan de fitnessruimte en de 
andere helft werd met de worstelruimte omge-
bouwd tot aerobicsruimte. De worstelaars 
werden ondergebracht bij MOK. Maar onder de 
bezielende leiding van Bram Franken kwam de 
worstelafdeling toch weer terug en wel voor-
namelijk bij de jeugd. Een competitie was er 
niet meer, maar er waren wel diverse toer- 
nooien in binnen- en buitenland. Vanaf 2014 gingen de worstelaars weer meedoen aan toernooien 
en wel redelijk succesvol. Dat ging elk jaar beter en er werden weer de nodige prijzen gewonnen, 
vooral door de jeugdworstelaars (jongens en meisjes). Men ging ook naar België voor toernooien en 
vaak met een andere ploeg samen naar het buitenland (onder andere Denemarken in 2019). Niet 
alleen viel men in de prijzen er werden ook toernooien gewonnen.  
 
Van de andere afdelingen stonden er bijna of geen stukjes in de clubbladen of de nieuwsbrieven en 
hierover kan dus weinig worden vermeld. 
 
Individueel werden wel door enkele atleten goede prestaties geleverd. Vooral bij de masters. 
Er werden vele Nederlandse jeugd- en masterskampioenschappen gehaald en er waren successen 
op Europese en Wereldkampioenschappen zowel buiten als indoor. In het begin van deze periode 
waren dat voornamelijk Rosina Hodde, Gerrit de Man en Piet Meijdam. Later kwamen de 
grootverdieners Ricardo Hill), Ko Florusse en Joke Torbijn en nog later Jurgen van Berkum. 
             

Shayna Joghi trots op de hoogste trede van het podium. 
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In deze periode werden ook vele nationale records verbeterd door bovengenoemden en door Joop 
van den Brink, die op zijn 85ste ook aan wedstrijden naast de onderlinge wedstrijden mee ging doen, 
waardoor zijn prestaties opeens Nederlandse records werden. De vrouwen 35+ wisten het 
Nederlands record 4 x 400 meter voor clubteams te verbeteren en de vrouwen 50+ het Nederlands 
record Zweedse estafette voor clubteams. 
 
Hieronder een overzicht van deze periode (1996-2021):  
1998 Gerrit de Man Europese kampioenschappen 100 meter mannen 40+ zilver 
 Gerrit de Man Europese kampioenschappen 200 meter mannen 40+ zilver 
 Gerrit de Man Europese kampioenschappen 400 meter mannen 40+ brons 
 Rosina Hodde (MC) Nederlands kampioen 300 meter horden meisjes B 
1999 Rosina Hodde Nederlands indoorkampioen 60 meter en 200 meter meisjes B 
2001 Ricardo Hill Europese indoorkampioenschappen 60 meter mannen 45+ zilver 
2003 Ricardo Hill Europese indoorkampioenschappen 60 meter mannen 45+ brons 
 Mark Kwakernaak Nederlands kampioen 5000 meter jongens A 
2004 Rosina Hodde Nederlands kampioen 100 meter horden 
2005 Piet Meijdam Wereldkampioen discuswerpen mannen 45+ 
 Piet Meijdam Wereldkampioenschappen werpvijfkamp mannen 45+ zilver 
2006 Quinten Hennekam Nederlands kampioen 1500 meter jongens B 
2008 Piet Meijdam Europees kampioen discuswerpen mannen 50+ 
 Quinten Hennekam Nederlands indoor kampioen 1500 meter jongens A 
 Marijke Valk Nederlands indoorkampioen polsstokhoogspringen meisjes B 
2009 Piet Meijdam Wereldkampioen discuswerpen mannen 50+ 
 Piet Meijdam Wereldkampioenschappen gewichtslingeren mannen 50+ zilver 
 Piet Meijdam Wereldkampioenschappen kogelstoten mannen 50+ brons 
 Pamela Kiel Nederlands indoorkampioen kogelstoten meisjes A 
2012 Iris Pruysen deelneemster Paralympics Londen verspringen klasse F43/44 gecombineerd 
2013 Iris Pruysen Wereldkampioen gehandicapten verspringen klasse F44 
 Jurgen van Berkum Europese indoorkampioenschappen vijfkamp zilver 
2014 Jurgen van Berkum Wereldindoorkampioenschappen vijfkamp mannen 45+ zilver 

Iris Pruysen Europese kampioenschappen gehandicapten verspringen klasse F44 brons 
2015 Jurgen van Berkum Europese indoorkampioenschappen vijfkamp mannen 45+ brons 
2016 Jurgen van Berkum Europese indoorkampioenschappen vijfkamp mannen 45+ zilver 
 Ko Florusse Europese indoor kampioenschappen 60 meter mannen 65+ zilver 

Iris Pruysen deelneemster Paralympics Rio de Janeiro verspringen klasse F44 
2017 Saskia van der Boor NK indoor polshoog meisjes B 
2018 Jurgen van Berkum Europese indoorkampioenschappen vijfkamp mannen 50+ zilver 

Enkele coryfeeën uit de masters atletiek. Links: Gerrit de Man op het EK M40 in Italie, waar hij twee zilveren en een 
bronzen medaille won. Midden: Piet Meijdam, wereld- en Europees kampioen discuswerpen, hier na een geslaagde 
recordpoging. Rechts: Jurgen van Berkum en Ko Florusse, beiden met een zilveren medaille op het EK indoor 2016.    
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Jurgen van Berkum Wereldkampioenschappen tienkamp  
mannen 50+ brons 

 Saskia van der Boor NK indoor polshoog meisjes A 
 Duane van Dijkhuizen NK indoor polshoog jongens B 
 Saskia van der Boor NK polshoog meisjes A 
2019 Duane van Dijkhuizen NK polshoog jongens B 

Karlijn Schouten NK polshoog meisjes A 
2020 Thyra van Diemen NK indoor polshoog meisjes B 
 Duane van Dijkhuizen NK indoor polshoog jongens A 
 
Studentenkampioen: 
Jeroen de Borst (2x), Inge Barends (1x), Mark Kwakernaak (1x) en Stefan 
Verheij (1x) 
 
Nederlands kampioen veteranen/masters buiten en indoor in diverse 
leeftijdsklassen en op diverse nummers: 
Jurgen van Berkum (18x), Ko Florusse (12x), Joke Torbijn (8x), Ricardo Hill 
(6x), Aïssa Marguoum (6x), Ruben van Ameijden (4x), Carine Banga (3x), 
Joop van den Brink (2x), Piet Meijdam (2x), Evelien van Zwanenburg (2x), 
Albert Lammers (1x), Gerrit de Man (1x), Henk Rosenquist (1x) en 8x was niet 
bekend wie er kampioen werd op welk nummer 
 
Winnares open landelijk kampioenschap gehandicapten: 
Iris Pruysen (2x). 
 
Opmerkingen: 
• Het is een enorm aantal kampioenschappen geworden van voornamelijk 

veteranen/masters. 
• Daar in de nieuwsbrieven vaak naar de website van de vereniging is 

verwezen, zijn niet de namen van alle Nederlandse kampioenen bekend, 
omdat de websites niet meer bestaan.  

• In de gehandicapte sport kent men loopnummers, aangeduid met T(rack) 
en technische nummers, aangeduid met F(ield). Het nummer geeft de 
handicap aan. In dit geval 44 (één amputatie onder de knie) en 43 (twee 
amputaties onder de knie). Bij combinaties wordt een puntentelling 
gehanteerd. 

• Jurgen van Berkum is ondertussen verhuisd en zal na 2021 niet meer 
uitkomen voor Fortius . 

 
 
 
  

Iris Pruysen, wereldkampioen verspringen 
gehandicapten klasse F44. 

Ricardo Hill (midden) werd vele malen 
Nederlands kampioen en verzamelde 
enkele Europese medailles. 

 

Zoals al eerder aangegeven is in een nieuwsbrief wi llen we het 125-jarig bestaan  niet 
zomaar voorbij laten gaan. Schrijf alvast in uw age nda: 
 

• Zaterdag 4 september tussen 10:00 en 16:00 uur OPEN FEESTDAG  
Elke tak van Fortius  presenteert zich en voor de jeugd zijn er verschil lende activiteiten. Ook 
is er een 5 kilometerloop.  

• Zaterdag 9 oktober is er een FEESTAVOND. 
 

Binnenkort wordt er een T-shirt  gepresenteerd als aandenken aan dit jubileum. Heel  snel 
te koop op de vereniging!  
 

Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven  
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IN GESPREK MET RENS EN QUINTEN VAN DER ELST 
 

[door Henk Nugteren] 
 
Rens en Quinten van der Elst zijn al jarenlang vaste krachten voor de Fortius  competitieploegen. 
Voor Rens betrof het de mastercompetitie. Quinten begon met de pupillencompetitie, stroomde door 
naar de CD-ploegen, en hoewel nog steeds junior A, is hij nu ook al van waarde in de senioren-
competitie. Bovendien is Rens al heel lang betrokken bij de training van de junioren. Hoewel Quinten 
niet bij zijn vader traint, is de redactie met beiden tegelijk in gesprek gegaan, zodat we hier een 
dubbelinterview kunnen presenteren. 
 
Na veel interviews via mail en telefoon, was er eindelijk 
weer eens voldoende vertrouwen om onder vier ogen (in dit 
geval zes) een gesprek aan te gaan. Op een vrijdagavond 
reed ik naar de Stadspolders om Rens en Quinten in hun 
tuin te interviewen, maar omdat het juist die avond 
regende, namen we plaats rond de eettafel. 
Het moet rond 1990 zijn geweest dat Rens het wielrennen 
bij de Mol verruilde voor het hardlopen bij Parthenon. Voor 
dezelfde inspanning kostte wielrennen meer tijd dan 
hardlopen en vanwege een drukke baan en een startend 
gezin ontbrak het Rens voornamelijk aan tijd. Als atleet 
beperkte Rens zich tot de langere afstanden op de weg en 
de 800 m tot de 3000 m op de baan. Tot drie maal toe nam 
hij succesvol deel aan de marathon van Rotterdam, met als 
snelste tijd 3:30. Als we de prestaties van Rens volgen, 
zien we de laatste jaren een verschuiving naar de kortere 
afstanden. Dit is opmerkelijk, want meestal zie je oudere 
atleten juist wat meer naar de langere afstanden gaan.  
Nadat Rens in augustus 2015 al had deelgenomen aan de WK Masters in Lyon, 
waar hij de 200 m en de 400 m liep, had hij ook de smaak van de masters-
atletiek te pakken. Het EK Masters werd in 2017 in Aarhus (Denemarken) 
gehouden en de hele familie wilde wel eens zien hoe Rens dat zou aanpakken. 
Dus ging de vakantie dat jaar naar het noorden in plaats van naar het 
gebruikelijke Spanje. Lopend in het oranje en onder toeziend oog van zijn 
vrouw, zijn twee dochters Amber en Kelly en zijn zoon Quinten, resulteerde dat 
in 60,08 s op de 400 m en 26,86 s op de 200 m. Die tijden waren maar een 
fractie boven zijn persoonlijke records, die hij drie jaar eerder vestigde. Voor de 
nieuwsbrief van september 2017 schreef Rens zelf een verslag van deze EK 
(nog steeds te downloaden van de Fortius site). 
Dat Rens nauwelijks op zijn tijden hoeft toe te geven met het stijgen van de 
leeftijd laat ook de volgende prestaties zien. Op het NK Masters 2019 in Gouda 
werd Rens vierde op de 400 m horden in 1:15,56. En in 2020 liep hij ondanks 
de weinige gelegenheden ook nog goede tijden, zoals de 60 m indoor in 8,56 s 
op de NK Masters (M50) en outdoor een 13,00 s op de 100 m en 27,76 s op de 
200 m. 
 
Quinten raakte in aanraking met de atletiek door zijn vader. Toen hij zes jaar 
was had hij zijn zwemdiploma’s op zak en was op zoek naar een sport om mee 
verder te gaan. Aanvankelijk wilde hij net als veel van zijn vriendjes gaan 
voetballen, maar toen Rens hem een avondje mee nam naar de baan, was het 
gedaan. Al na het eerste sprintje dat Quinten trok wist hij dat atletiek zijn sport 

Rens, gevolgd door zijn zoon Quinten, tijdens een 
loop in 2012. 

Rens, ten voeten uit. 
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zou zijn en zo werd hij op zesjarige leeftijd mini-pupil bij Parthenon. Hoewel je als pupil aan alle nummers 
deelneemt was de sprint voor Quinten het favoriete nummer. En dat is zo gebleven want op de vraag of hij 
naast de reguliere trainingen ook nog wel eens een duurloopje voor zich zelf of met zijn vader doet, is het 
antwoord resoluut: 
“Nee, dat zie ik niet meer zo zitten”. 
Maar wat trekt hem dan zo aan in de sprint? 
“De atletische basis die je daar voor nodig hebt en daar ook van 
krijgt. En de coördinatie van de bewegingen die je daarbij aanleert. 
Je merkt heel goed dat je op gymles op school wat dat betreft een 
heel stuk uitsteekt boven je medeleerlingen.” 
Vorig jaar heeft Quinten met succes het vwo afgerond op het 
Stedelijk Dalton Lyceum en is in september begonnen met de studie 
economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ondanks de 
vele online lessen en weinig direct contact met zijn docenten, loopt 
de studie uitstekend. Hij is tot nog toe voor alle tentamens geslaagd 
en moet er eind juni nog eentje halen om het eerste jaar in een keer 
volledig af te ronden. Dat moest aan de Erasmus Universiteit ook 
wel, want zij stelden het minimum aantal studiepunten op 60 om 
door te gaan zonder bindend studieadvies (een 100% score dus), 
maar vanwege de coronamaatregelen is er wel enige versoepeling 
dit jaar.    
Quinten heeft al een heel rijtje indrukwekkende persoonlijke records 
staan. Tijdens de Regio Indoor liep hij in 2020 de 50 m in 6,50 s en 
de 60 m in 7,54 s. Buiten gaat de sprint over minimaal 100 m en dat 
leverde in 2020 een persoonlijk record van 11,65 s op. Daar liggen 
ook meteen de ambities van Quinten, met als eerste doel beter te 
worden dan het persoonlijke record van sprinttrainer Ricardo Hill 
(11,4 s). Met 23,47 op de 200 m tijdens de virtuele competitie, waar 
Quinten na anderhalf jaar meteen een persoonlijk record noteerde, 
zal die 11,4 op de 100 m ook niet al te lang meer op zich laten 
wachten. Verder liep Quinten de 300 m horden in 43,52 (2017), de 
400 m vlak in 52,16 (2019) en de 600 m in 1:27,37 (2018). 
Ondanks de indrukwekkende sprinttijden is Quinten nog duidelijk 
het meest tevreden met zijn hoogtesprong van 1,80 m bij de clubkampioenschappen in 2018. Het was bedoeld 
als uitstapje, hij had de laatste jaren niet echt veel meer gesprongen en zijn persoonlijk record stond op 1,55 
m. In de wedstrijd ging het steeds maar hoger en tot zijn eigen verbazing eindigde dat in 1,80 m.   
Een clubrecord bij de JB heeft Quinten nog altijd staan op de incourante 150 m met 17,74 s. Verder zijn er 
twee estafetteteams waarvan Quinten deel uitmaakte met een clubrecord bij de Jongens A, beide tijdens 
competities gelopen in 2019: Op 7 april liepen Quinten, Duane van Dijkhuizen, Ivar de Koning en Tibo Visser 
3:45,25 op de 4×400 m in Vugt en een week later werd in Vierpolders door een iets gewijzigd team de 
Zweedse estafette afgeraffeld in 2:08,98 (Tibo, Maxim de Vries, Quinten en Duane).   
Maar als je Quinten vraagt naar zijn mooiste wedstrijdherinneringen, dan komt hij met een andere estafette, 
een 4×400 m tijdens de seniorencompetitie op 1 juli 2018 in Barendrecht met een tijd van 3:32,89. Het 
bijzondere hieraan was dat de ploeg, die naast Quinten bestond uit Tibo Visser, Levi Casilio en master Jurgen 
van Berkum, atleten uit alle leeftijdscategorieën samenbracht die nog eens qua sterkte op elkaar waren 
afgestemd ook. 
 
Naast atleet is Rens ook trainer van de junioren AB en op de website staat hij ingeroosterd voor de dinsdag- 
en donderdagtrainingen onder de vermelding Algemeen. Dit houdt in dat hij de warming-up en loopscholing 
verzorgt en eventueel andere algemene oefeningen. Daarnaast geeft hij trainingen verspringen en 
speerwerpen. Om deze trainingen te kunnen geven heeft Rens voor zijn trainerslicentie de cursussen JAT2 en 
BBAT3 gevolgd. Het moet in de tijd geweest zijn dat dochter Amber lid werd van Parthenon, rond 2003/2004, 
dat Rens zich met de training ging bemoeien. Bijna tien jaar heeft hij dat gedaan bij de CD junioren totdat hij in 
2012-2013 voor lange tijd op non-actief werd gesteld als gevolg van een paar fikse rugoperaties. Gelukkig is 

Quinten brengt het estafettestokje naar de 
volgende loper. 
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hij weer hersteld en ook weer teruggekomen als trainer. Daarna stapte hij ook over naar de AB junioren, waar 
hij nu alweer ruim drie jaar met plezier training geeft. 
Dochter Amber zullen veel Fortius leden ook wel kennen, want zij was naast jeugdlid ook jarenlang 
pupillentrainer, maar is inmiddels Fitness-instructrice bij Progress in Dordrecht en volgt een studie lerares 
Engels. Naast Amber heeft Quinten ook nog zus Kelly, die zich vorig jaar had voorbereid op het lopen van de 
Rotterdam Marathon, die dus helaas niet door kon gaan. Maar als het straks in oktober wel kan, gaat ze er 
alsnog voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De sportweek van Rens ziet er vrij simpel uit met op zondag de enige echte atletiektraining en op vrijdag een 
fietstraining als woon-werkverkeer. Daarnaast geeft hij op dinsdag en donderdag zelf training, maar dan is er 
eigenlijk geen gelegenheid nog iets te doen aan de eigen conditie. Verder maakt Rens deel uit van de 
werkgroep Statistiek, waarbij hij nauwlettend de prestatie van de junioren in de gaten houdt. En dan zit naast 
een drukke baan de week er wel weer op. Quinten traint drie keer per week op de baan, op dinsdag en 
donderdag bij Peter van ’t Zelfde en op zondag bij Ricardo Hill. Daarnaast is hij veel en vaak in het krachthonk 
te vinden. Als je hem vraagt of hij naast atletiek nog andere hobby’s heeft noemt hij dat krachthonk en andere 
sporten als eerste, maar bij doorvragen blijkt dat Quinten zich ook bezig houdt met videospellen. 
 
Zowel Rens als Quinten zijn zeer tevreden bij Fortius . Quinten blijft voorlopig nog thuis wonen en het feit dat 
de Erasmus Universiteit niet een echte studentenatletiekclub heeft, lijkt hem ook voor Fortius  te behouden. 
Tijdens de coronatijd was het gemis aan competitie wel voelbaar, maar voor de training heeft het niet veel 
uitgemaakt, al vond Quinten het wel jammer dat hij niet meer het krachthonk in kon. Maar gezien de prestaties 
tijdens de virtuele competitie is de draad al lang weer opgepakt en dat is voor Fortius  alleen maar verheugend 
nieuws. 
  

Boven: Rens aan de start van een indoorsprint. 
 
 

Rechts: Quinten zij aan zij met Tibo Visser. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

WEDSTRIJD IN DE VIRTUELE COMPETITIE 22 MEI 2021 
 
Nadat de onderlinge pupillenwedstrijd op 22 mei ’s morgens volledig in het water was gevallen, 
knapte het weer ’s middags op en de wedstrijd in de virtuele competitie kon zonder noemens-
waardige regen worden afgewerkt. Alleen het hoogspringen kon door vocht op de aanloop niet 
doorgaan.  
Ondanks het kille weer leverden sommige atleten heel behoorlijke 
prestaties. Op de sprintonderdelen en bij het verspringen werden 
ze daarbij wat geholpen door de sterke meewind. Die meewind 
was tegelijk een spelbreker, want prestaties die goed genoeg 
leken voor de 10-bestenlijsten konden door het teveel aan rugwind 
niet erkend worden. Zo liep Quinten van der Elst (JJA) de 200 
meter in 23,47 s, maar met meer dan 2 m/s wind mee. Wessel de 
Lange (JJB) sprong 6,24 m ver, maar ook dat kon vanwege de 
wind niet erkend worden. Wel liep Wessel met toegestane wind 
11,62 s op de 100 meter, waarmee hij binnenkomt op plaats 7 van 
de 10-bestenlijst van Fortius . Hierbij mag opgemerkt worden dat 
het een stuk moeilijker is om in de ranglijst van dit koningsnummer 
te geraken dan van een of ander incourant onderdeel.  
Prestaties die in de competitie goed waren voor meer dan 600 
punten waren de 4:23,63 op de 1500 meter van Timo de Kok 
(JJB) en de 10,71 s op de 80 meter van Kelvin Mol (JJD). Sven 
Hurkmans (JJB) leverde met 42,41 m weer een degelijke 
speerworp af.  
 
 
 
 
 
 
 

UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wessel de Lange sprong 6,24 m ver. 

De 1500 m met latere winnaar Timo de Kok (877) op kop, daarachter Freek 
Bosveld (874) en Mees Schneider (879) . 
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UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze website 
gepubliceerd onder uitslagen: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius. Hieronder een 
samenvatting van de uitslagen in de afgelopen weken. 
 
De T-Meeting die in het pinksterweekend in Tilburg werd georganiseerd was aangewezen als 
limietwedstrijd, daarom was het toegestaan dat atleten van verschillende verenigingen tegen elkaar 
streden. Er waren veel meer inschrijvingen dan geplaatst konden worden. Saskia van der Boor was 
de enige atlete van Fortius  die was toegelaten. Ze werd bij het polsstokhoogspringen voor vrouwen 
vierde met 3,40 m, wat 5 cm hoger was dan in haar voorlaatste wedstrijd in Lisse. 
 
Tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden op 12 juni verbeterde Saskia zich opnieuw. Dit 
keer werd ze met 3,50 m vierde. Ze bleef daarmee nog 10 centimeter verwijderd van haar persoonlijk 
record.  
 

NIEUWS OVER DE COMPETITIE 
 
Sinds zaterdag 5 juni mogen er voor atleten tot en met 17 jaar weer wedstrijden tegen andere 
verenigingen plaatsvinden. Daardoor kan de competitie voor de CD-junioren eindelijk van start gaan. 
De eerder afgelaste wedstrijd van 19 juni kan toch doorgaan, hoewel die waarschijnlijk niet zal 
meetellen voor de officiële competitiestand, omdat het ernaar uitziet dat niet in alle poules een 
organisator kan worden gevonden. De competitiewedstrijd die op 3 juli plaatsvindt telt wel officieel 
mee. 

Vanaf 26 juni zijn wedstrijden voor alle leeftijden weer mogelijk en daarom kan ook de wedstrijd in de 
seniorencompetitie op 4 juli doorgaan.  

De competitie voor de junioren A/B (U18/U20) werd in een eerder stadium al geheel afgelast en zal 
dit jaar niet meer worden gehouden. Datzelfde geldt voor de masterscompetitie. Voor de masters is 
er echter wel een alternatief: op 5 september organiseert Haag Atletiek de Masters Club Cup 2021, 
waar Fortius  voor is uitgenodigd. De wedstrijd kent een met de competitie vergelijkbaar programma, 
maar dan voor mixed teams (mannen en vrouwen). 

De competitiekalender  voor Fortius  ziet er voor de rest van de zomer als volgt uit:  
 
Junioren C/D 
19 juni: Typhoon, Gorinchem 
3 juli: CAV Energie, Barendrecht 
18 september landelijke finales 
 
 

Senioren  
4 juli: Groene Ster, Zevenbergen 
5 september promotie/degradatie-wedstrijd 
 
Masters  
5 september: Masters Club Cup in Den Haag.  

 
 
Aankondiging: werpwedstrijden in Dordrecht op zonda g 11 juli 
 
Op zondag 11 juli organiseert Fortius  open werpmeerkampen voor junioren, senioren en masters. 
Kijk voor meer informatie op de website van Fortius  en Atletiek.nu. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
Uiteraard hebben we nog steeds geen verslagen of uitslagen van 
wegwedstrijden, want die waren tot nog toe niet toegestaan. Maar 
het lijkt erop dat Nederland binnenkort weer volledig open gaat. 
Toch is enig voorbehoud op z’n plaats, want de 1½ m afstand zal 
voorlopig nog wel even van kracht blijven. In tegenstelling tot 
baanwedstrijden, is voor wegwedstrijden meestal een vergunning 
van de gemeente vereist. Om die te krijgen zal moeten worden 
aangetoond dat de activiteit kan plaatsvinden met inachtneming van die afstandseis, hetgeen voor 
wegwedstrijden nog wel eens een obstakel zou kunnen vormen. De praktijk zal leren of dit mogelijk 
is. In ieder geval staan er al wel wat wedstrijden op de kalender, maar meestal met de aantekening 
dat men wacht op toestemming of dat men goede hoop heeft, of met beperkingen zoals maximaal 
100 deelnemers of na-inschrijven niet mogelijk. Kijk voordat u zo’n wedstrijd gaat inplannen, eerst 
nog even op de desbetreffende websites naar de status van het evenement.  
 
Voor de volgende nieuwsbrief kunnen bijdragen uiterlijk 15 juli 2021 worden gestuurd naar: 
nieuwsbrieffortius@outlook.com.  
 
 

WEDSTRIJDKALENDER 
 

Hieronder volgt een lijstje met wedstrijden voor de komende maanden. Het is nog niet veel, maar dit 
heeft ook te maken met de aankomende vakantieperiode. Ook in normale jaren was het 
wedstrijdaanbod in de maanden juli en augustus klein. De verwachting is dan ook dat het vanaf 
september weer zal losbarsten.  
 

Juni 
25 Oud-Beijerland Spuiloop   www.epicruns.nl/spuiloop/ 
 
Juli 
3 Apeldoorn  Midzomermarathon www.midzomermarathon.nl 
3 Chaam  Chaamloop   www.chaamloop.nl 
22+29 Rijen   Zomeravondlopen  www.zomeravondlopen.nl 
 
Augustus 
5+12 Rijen   Zomeravondlopen  www.zomeravondlopen.nl 
6 Ouddorp  Bloemfontein Strandloop www.avflakkee.nl 
24 Capelle a/d IJssel Ronde van West  www.rondevanwest.nl 
25 Genderen  Stratenloop   www.altenaroadcircuit.nl 
29 Teteringen  Dorpsloop   www.dorpsloop.nl 
29 Baarle-Nassau Bels  Lijntje   www.gloria-atletiek.nl 

 
Voor wat betreft de komende maanden worden er ook nog steeds virtuele lopen georganiseerd. Deze 
zijn te vinden op: https://www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen/virtuele-hardloopkalender/ 
 

Foto Jos Nieuwland 
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NIEUWS OVER DE DRECHTSTADLOOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de nieuwe website van de DrechtStadLoop 
(www.drechtstadloop.nl). Er is ook een prachtig mooi nieuw logo, in de kleuren van de gemeente 
Dordrecht en de herfst (zie hierboven). 
Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor de DrechtStadLoop 2021, die op 14 november vanaf 
het Statenplein zal starten. De inschrijving wordt geopend op 1 juli. 
Om deze loop mogelijk te maken, zijn er weer veel vrijwilligers nodig voor uiteenlopende taken en 
werkzaamheden. Loop je om een of andere reden niet zelf mee, meld je dan aan via de website als 
vrijwilliger. 
Voor de website zijn wij op zoek naar afbeeldingen van de flyer en/of poster van de vroegere 
Drechtstedenloop. Heb je er nog eentje liggen en wil je ons daar mee  helpen, meld dat dan ook 
even.   
 
 
 
 

[Advertentie] 
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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. 
 
 

ONDERLINGE WERPWEDSTRIJD 13 EN 16 MEI 
 

[door Piet Barends met foto’s van Mark Uilhoorn] 
 
Toen de wedstrijd op 13 mei  begon, was het rond vijf uur nog redelijk weer met een zeer donkere 
lucht in het zuiden. Helaas kwam die donkere lucht inclusief de regen steeds dichterbij en toen de 
wedstrijd om half zes begon, begon het ook te regenen. De situatie verslechterde met de minuut en 
na de derde ronde kogelslingeren (het kogelstoten groep 1 was toen net klaar) werd besloten de 
wedstrijd te staken en een nieuwe datum te zoeken. Na enig overleg werd gekozen voor 
zondagavond 16 mei, met als uitwijkdatum dinsdag 18 mei. 
Besloten werd, dat indien men op zondagavond niet zou kunnen of op die dag een slechtere 
prestatie zou leveren, de resultaten van 13 mei zouden tellen en dat alles als één wedstrijd werd 
geteld, zodat men niet tweemaal een clubrecord of een persoonlijk record kon behalen. 
Zondagavond was het, ondanks alle voorspellingen, goed weer met aardig wat zon. Deze voor de 
werpwedstrijden uitzonderlijk goede weersomstandigheden, zorgde er wel voor, dat de nodige 
persoonlijke records werden verbeterd. 
 
Er was een record aantal deelnemers (31 verdeeld over beide 
dagen – 4 atleten konden op zondag om uiteenlopende 
redenen niet meedoen) en de wedstrijd duurde dan ook 
behoorlijk lang, ondanks dat er twee groepen kogelstoten en 
discuswerpen waren. Dit had tot gevolg, dat de speerwerpers 
maar vier pogingen hadden in plaats van vijf. Daar het redelijk 
goed weer was, leverde het soms lange wachten geen 
problemen op. Door de versoepelde maatregelen van de 
overheid konden ook senioren t/m 26 jaar meedoen en Maaike 
Boon en Rick Wijnbeek maakten daarvan gebruik. 
In totaal waren het kogelstoten en speerwerpen de drukst 
bezette nummers, al deed het discuswerpen hier niet veel voor 
onder. Ook het kogel- en gewichtslingeren waren veel drukker 
bezet dan anders.  
Even leek het er op, dat Julia van Dorp en Freek Bosveld voor 
de vierde maal op rij hun clubrecords zouden verbeteren, maar 
het gewichtwerpen van Freek viel - ondanks het zonnetje - in 
het water. Hij verloor daar ruim 100 punten en dus weg record. 
Julie van Dorp deed het beter met weer records bij het gewichtslingeren en de werpvijfkamp. Rune 
Veraart had de laatste trainingen al een enorme vooruitgang getoond en verpletterde zijn clubrecord 
kogelslingeren bij de jongens D. Nieuw was het clubrecord van Allison van Meggelen bij de meisjes 
pupillen A (zie foto op pagina 6), die met engszins aangepast materiaal (kortere draad, wel het juiste 
gewicht) werpen. Al met al dus weer vier officieuze clubrecords. 
 

Rick Wijnbeek in actie. 
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Bij het kogelslingeren verbeterden Novi Hermus (zat er ook al aan te komen) en Rune Veraart zich 
enorm en kwamen bijna alle andere deelnemers tot persoonlijke records. Voor Yoni en Danine 
Markesteijn was het hun eerste wedstrijd en dus vanzelfsprekend een persoonlijk record. Veerle 
Uilhoorn, Novi Hermus en Jil Vogelaar staan nu respectievelijk vijfde, zesde en tiende op de top-tien 
ranglijst. 
Bij het kogelstoten zorgde Eva Blokland voor een uitstekende prestatie (10,46 m) en zij won dan ook 
het kogelstoten. Eva Rijnsaardt was hier tweede met bijna 10 meter voor Wessel de Lange. Het was 
hier een beetje wisselend. De stand wel of geen PR was hier ongeveer gelijk.  
Bij het discuswerpen was Wessel de Lange de beste met iets meer dan 30 meter. Sven Hurkmans 
had helaas vier ongeldige pogingen. Maaike Boon werd tweede met iets meer dan 27 meter voor 
Freek Bosveld. 
Het speerwerpen werd een spannende aangelegenheid, 
met drie atleten (een senioren en twee junioren B), die 
elkaar niet veel toegaven. Wessel de Lange bleek na 
afloop de sterkste voor Njord Mijnster en Sven 
Hurkmans, al vielen de prestatie - gezien de resultaten 
van vorige wedstrijden - wel wat tegen. De prestatie van 
Eva Rijnsaardt, die met haar afstand van 35,97 meter 
naar de eerste plaats op de top-tien ranglijst ging, viel 
hierbij een beetje in het niet. Het was geen clubrecord, 
omdat Pamela Kiel bij de meisjes C, die toen overigens 
nog met een 600 gram speer wierpen, tot een afstand 
van 38,52 meter was gekomen. 
Bij het gewichtslingeren was het aantal deelnemers, door 
de deelname van de senioren verdubbeld. Julia van Dorp 
kwam wederom tot een nieuwclubrecord en de 14 meter 
komt nu wel heel dichtbij. Bij Freek Bosveld, die ’s 
middags nog had gewerkt en zich moest haasten om op 
tijd aan de wedstrijd mee te kunnen doen, lukte het 
allemaal aan het eind van de avond niet meer en hij bleef 
2 meter onder zijn beste prestatie. Maaike Boon en Rick 
Wijnbeek vochten een felle onderlinge strijd uit, waarbij 
Rick uiteindelijk met 2 cm verschil won. 
 

Uitslagen (prestaties in rood  zijn geleverd op 13 mei): 
 

Kogelstoten   
 1 Eva Blokland MD 10,46 
 2 Eva Rijnsaardt MB 9,84 
 3 Wessel de Lange JB 9,81 
 4 Veerle Uilhoorn MC 9,33 
 5 Evy Wessels MC 9,23 
 6 Jil Vogelaar MC 9,05 
 7 Maaike Boon D 9,02 
 8 Freek Bosveld JB 8,79 
 9 Timo de Kok JB 8,50 
 10 Thijs Haak JD 8,49 
 11 Julia van Dorp MB 8,08 
 12 Maxim van Dorp JC 8,01 
 13 Lisa van Schaik MD 7,17 
 14 Novi Hermus MC 6,50 

 
 15 Rune Veraart JD 6,21 
 16 Pawel Pukzsta JC 6,19 
 17 Rick Wijnbeek H 6,12 
 18 Tijn van Driel JC 6,09 
 19 Luuk Bosveld JD 6,03 
 20 Rosa Paling MD 5,83 
 21 Dex van der Laan JD 5,80 
 22 Lenn Boer JD 5,60 
 
 
 
 
 
 

Kogelslingeren   
 1 Julia van Dorp MB 34,22 
 2 Freek Bosveld JB 28,24 
 3 Veerle Uilhoorn MC 26,62 
 4 Novi Hermus MC 25,82 
 5 Maaike Boon D 23,48 
 6 Jil Vogelaar MC 23,29 
 7 Rune Veraart JD 22,13 
 8 Yoni Markesteijn MB 21,55 
 9 Rick Wijnbeek H 18,14 
 10 Pawel Pukzsta JC 16,76 
 11 Luuk Bosveld JD 16,02 
 12 Danine Markesteijn MC 15,29 
 13 Alison v Meggelen MPA 14,71 
 14 Rens Bakker JD 12,82 

 

Senior Njord Mijnster werd tweede bij het 
speerwerpen. 
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Discuswerpen   
 1 Wessel de Lange JB 30,70 
 2 Maaike Boon D 27,01 
 3 Freek Bosveld JB 25,46 
 4 Julia van Dorp MB 25,31 
 5 Timo de Kok JB 25,06 
 6 Maxim van Dorp JC 22,93 
 7 Jil Vogelaar MC 22,70 

 8 Jesper Hurkmans JC 22,31 
 9 Eva Blokland MD 21,90 
 10 Veerle Uilhoorn MC 21,17 
 11 Eva Rijnsaardt MB 20,02 
 12 Evy Wessels MC 18,50 
 13 Tijn van Driel JC 17,47 
 14 Rick Wijnbeek H 17,38 
 15 Kelvin Mol JD 17,16 

 16 Pawel Pukzsta JC 16,97 
 17 Rune Veraart JD 15,85 
 18 Novi Hermus MC 14,17 
 19 Luuk Bosveld JD 13,36 
 20 Lenn Boer JD 13,11 
 21 Dex van der Laan JD 12,89 

    
Gewichtslingeren   
 1 Julia van Dorp MB 13,60 
 2 Freek Bosveld JB 9,27 
 3 Rick Wijnbeek H 8,42 
 4 Maaike Boon D 8,40 
 
Speerwerpen   
 1 Wessel de Lange JB 40,89 
 2 Njord Mijnster H 40,59 
 3 Sven Hurkmans JB 40,10 
 4 Eva Rijnsaardt MB 35,97 
 5 Maaike Boon D 28,80 
 6 Timo de Kok JB 27,78 
 7 Eva Blokland MD 26,99 
 8 Flint Beenen JB 26,96 
 9 Freek Bosveld JB 26,92 
 10 Kelvin Mol JD 25,72 
 11 Rick Wijnbeek H 22,83 
 12 Julia van Dorp MB 21,97 
 13 Tijn van Driel JC 21,35 
 14 Veerle Uilhoorn MC 21,03 
 15 Lisa van Schaik MD 17,99 
 16 Jil Vogelaar MC 17,45 
 17 Rune Veraart JD 16,98 
 18 Dex van der Laan JD 16,23 
 19 Evy Wessels MC 16,10 
 20 Rosa Paling MD 13,30 
 21 Luuk Bosveld JD 12,67 
 22 Lenn Boer JD 10,29 
 
Werpvijfkamp * 

 1 Freek Bosveld JB 28,24 322 kogelslingeren 1 Julia van Dorp MB 34,22 585 
    25,46 376 discuswerpen    23,77 346 
    26,92 256 speerwerpen    21,97 324 
    8,79 413 kogelstoten    7,82 388 
    9,27 411 gewichtslingeren    13,60 714 
Totaal   1778      2357 
 
 1 RIck Wijnbeek H 18,14 163 kogelslingeren 1 Maaike Boon D 21,93 320 
    17,38 223 discuswerpen    27,01 406 
    22,83 200 speerwerpen    28,80 453 
    5,49 219 kogelstoten    8,70 445 
    7,43 310 gewichtslingeren    8,25 387 
Totaal   1115      2011 
 
*Bij de werpvijfkamp tellen alleen de beste prestaties geleverd in de eerste drie pogingen; hierdoor kunnen de prestaties 
afwijken van de beste prestatie per individueel nummer. 
 

Maaike Boon in de kooi net na de afworp. 
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ONDERLINGE PUPILLENWEDSTRIJD, 22 MEI 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 
Regen, regen en nog eens regen 
Op het moment van dit verslag is er ’s avonds laat nog 
een lekkere buitentemperatuur van 22 °C. Het weer 
zag er zaterdag 22 mei heel anders uit. Op die dag 
heeft in de ochtend bij Fortius  een Onderlinge 
Pupillenwedstrijd plaatsgevonden. De 
coronamaatregelen lieten een regionale wedstrijd 
echter nog niet toe dus was een Onderlinge wedstrijd 
weer snel geregeld. Dit keer kwam de organisatie voor 
rekening van de wedstrijdorganisatiecommissie baan 
(WOC Baan). Die hadden 22 mei al in hun agenda 
staan. Een en ander zou mooi gecombineerd kunnen 
worden met een virtuele competitiewedstrijd voor de 
CD-junioren in de middag. In plaats van handgeklokte 
tijden zou er elektronisch worden gemeten en de 
kinderen zouden door een echte starter bij de sprint 
en de lange afstand worden weggeschoten. Er 
hadden zich weer veel ouders opgegeven om te 
jureren, veel kinderen zouden meedoen, dus wat kon 
er nog misgaan. Op het weer heeft helaas niemand 
invloed. Een kleine beetje regen deert ons niet maar 
nu was het wel bar en boos. Niemand klaagde dan 
ook over het feit dat rond half elf de wedstrijd werd 
gestaakt. In alle categorieën bleef nog een technisch 
onderdeel over en de lange afstand. Tijdens de 
training van zaterdag 5 juni zijn met veel 
improvisatievermogen binnen een uur vrijwel alle 
ontbrekende onderdelen ingehaald. Kinderen die er 
toen niet bij waren krijgen alsnog de kans om het 
onderdeel in te halen, zodat daarna de diploma’s 
gemaakt en uitgereikt kunnen worden. De resultaten 
zijn terug te vinden op atletiek.nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook de Racerunners moesten de regen trotseren. 

Schuilen op de tribune was nog het beste om te doen. 

Maar je zou maar in de rij 
moeten staan tot dat je 
aan de beurt bent voor je 
nummer, in dit geval het 
vortex gooien. 
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TWINSON ENERGIE JEUGD TRACK MEETING 

 
[door Bob Hurkmans] 

 
Op woensdag 9 juni vond bij CAV Energie een open wedstrijd voor de jeugd tot 17 jaar plaats. De 
wedstrijd speelde zich af op de sfeervolle accommodatie in Barendrecht en de atleten hadden er een 
lekker zonnetje bij. Namens Fortius  waren er 35 deelnemers en een enthousiaste microfonist die alle 
Fortius atleten meermalen bij naam heeft genoemd (bedankt Erwin). Iedereen stond te springen om 
zichzelf te testen, hard trainen is leuk maar daarvan de vruchten plukken geeft toch wel veel 
voldoening. Waar iedereen super zijn best heeft gedaan waren er toch wel wat momenten waar de 
atleten boven zichzelf uitstegen. 
 
Enkele voorbeelden 
B-pupil Jesper van Leeuwen vloog over de baan om in 2:14 te finishen voor zijn 600 m. Iets ouder en 
iets sneller: Nina Blokland A2-pupil in de serie met junioren legde de afstand af in 2:03 en talentje 
Sjors van der Laan (B-pupil) zijn 1000 m in 3:48. 
Bij de junioren werd er ook uitstekend gepresteerd: 
Anniek de Lange verbeterde het 31 jaar oude clubrecord hoogspringen van 1,62 m naar 1,66 m en 
als ze met haar kuit in de eerste poging de lat niet had aangetikt dan had ze de 1,71 m ook gehaald. 
Kelvin Mol sprong als eerstejaars D-junior 1,41 m hoog en Leensey Bilkerdijk 4,27 m ver. Ook 
Alyssah Bailey verbeterde zich, waar ze eerst nog nooit verder dan vier meter had gesprongen, 
sprong ze nu 4,43 m, voor de trainers geen verassing want hard werken op de training zorgt voor 
mooie resultaten op de wedstrijden. Het zelfde gold voor Eva Blokland die bijna 30 meter gooide met 
de speer. Tijn van Driel gooide 23 meter met speer. De MiLa-lopers gingen ook als een speer, Dex 
van der Laan 1000 m in 3:21, Tim Leeman 1000 m in 3:02. C/D-trainers en atleten Timo de Kok en 
Flint Beenen gaven nog even het goede voorbeeld door hun 1000 m af te leggen in 2:40 en 2:44. 
 
 
  

In een fraaie entourage bij 
Energie in Barendrecht 
lieten de Fortius jeugd-
atleten van zich horen. 

29 



 

 

 
VOORAANKONDIGING FORTIUS JEUGDKAMP 2021: 24-26 SEPT EMBER 

 
[door Mark Uilhoorn] 

 
In de Nieuwsbrief van september en december 2020 heeft al een kort bericht gestaan over het 
Fortius  jeugdkamp 2021. In 2020 was het kamp ondanks extra maatregelen vanwege corona net als 
de voorgaande jaren weer een groot succes. In het weekend van 24 t/m 26 september gaan we weer 
naar kampeerboerderij Land van Kleef in Loon op Zand. Het kamp is voor 6-jarigen tot en met de 
CD-junioren. Ook CD-junioren die in mei van dit jaar op kamp zijn geweest mogen zich weer 
aanmelden. Er zullen uiteraard weer voldoende trainers en begeleiders meegaan. 
Gezien de jaarlijks enthousiaste geluiden van de deelnemers hoeft er eigenlijk geen reclame 
gemaakt te worden. Het maximale aantal deelnemers is binnen enkele dagen na de opening van de 
inschrijving al vol. 
Het houden van het jeugdkamp bij Fortius  is een traditie die al erg ver teruggaat. De jeugdatleten 
kijken er ieder jaar weer naar uit om op kamp te gaan. Hoewel het best spannend is als je voor de 
eerste keer meegaat. Sommige ouders kijken ook stiekem uit naar een kinderloos weekend.  
Het jeugdkamp zorgt ondermeer voor een clubgevoel. De jeugdatleten trainen tijdens het weekend 
namelijk niet alleen met hun eigen categorie, maar zitten ook in een verticale groep waarmee aan de 
vele spellen wordt meegedaan. Oudere jeugdatleten gaan graag mee als begeleider omdat zij het 
vroeger ook erg leuk vonden om als jonkie met oudere atleten een team te vormen en zij willen dat 
de jongsten dat op hun beurt ook kunnen beleven. 
Inmiddels hebben een aardig aantal ouders laten weten bij de organisatie betrokken te willen zijn. 
Meer handen maken licht werk, dus meld u aan. Overigens zijn sponsors, ook met een bescheiden 
bijdrage in geld of anderszins, meer dan welkom. 
Houd de e-mail en website in de gaten. Binnen enkele weken start de inschrijfmogelijkheid. 
Enthousiast geworden, vragen, opmerkingen en/of verbeterpunten naar aanleiding van voorgaande 
jeugdkampen? U kunt contact opnemen met Mark Uilhoorn (coördinator pupillentrainers) (06-
22922468 of uilhoorn@xs4all.nl). 
 
 
  

Impressie uit een eerder Fortius jeugdkamp. 
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OEPS 
 
In de jaren ’80 van de vorige eeuw kwam de hartslagmeter in zwang bij Nederlandse 
hardlopers. De eerste versies waren vrij onhandige dingen, met een band om de borst 
waarin een sensor en zender was geplaatst. De sensor registreerde signalen van het 
hart en het zendertje stuurde het signaal naar een knol van een horloge dat niet bepaald 
geschikt was voor de ranke pols van een langeafstandsloper. De band moest strak om 
de borst zodat hij niet kon gaan schuiven en het contact met het hart zou verliezen. En 
dan moest er ook nog van die gel gesmeerd worden die in het ziekenhuis gebruikt wordt 
voor het opnemen van een ECG. Het was een zweterig geheel en je adem werd bijna 
afgesneden, maar voor een training of herstelbepaling waren die dingen wel nuttig. Je 
kon er door een bepaalde intervaltraining uit te voeren prima je omslagpunt mee 
bepalen. Dan moest je wel zo vaak mogelijk op je horloge kijken en de waarde naar de 
trainer doorgillen, want een uit te lezen geheugen hadden die eerste apparaten nog niet. 
Voor een training geen enkel bezwaar. 
Gekker werd het toen er een geluidssignaal werd toegevoegd dat afging zodra de 
hartfrequentie in de zone boven het omslagpunt belandde. Nuttig voor training, maar 
mensen gingen dit ook in wedstrijden gebruiken. Zo kon het gebeuren dat je in een 
groepje liep en er bij iemand de meter ging piepen. Voor mij het signaal om een 
demarrage te plaatsen, want die tegenstander zou toch niet reageren. Weer eentje kwijt. 
Zelf droeg ik geen hartslagmeter in wedstrijden, want mijn principe was dat wie niet af en 
toe in het rood durfde te lopen, toch nooit zou winnen. 
 
De techniek stond niet stil. De apparaatjes werden kleiner, het kon ook zonder 
borstband, de batterijen gingen langer mee, er kon veel meer data worden opgeslagen 
en de interne processoren konden veel meer functies aansturen. En oeps, daarmee 
hebben we nu de Whoop die een hype schijnt te zijn onder de Olympische atleten die 
zich op Papendal voorbereiden. Het gaat nu niet zo zeer om de trainingen, maar om het 
geheel van activiteiten, rust en slaap inbegrepen. Het bandje met de ingebouwde meter 
wordt 24 uur per dag gedragen en aan de hand van de verzamelde informatie kan een 
coach aflezen wat een atleet ondergaan heeft en aan kan. Coach Bram Peters “ziet nu 
wat een lange reis met een atleet doet”. Dat doet me toch even terugdenken aan het 
wereldrecord 10 000 m, dat Sifan Hassan onlangs in Hengelo liep. Sifan was nog moe 
van een jetlag en had de nacht voor de wedstrijd geen oog dichtgedaan. Volgens de 
Whoop zou ze echt geen wedstrijd moeten gaan lopen. Maar oeps, ze deed het toch. En 
met succes. Het lijkt erop dat ook hier geldt dat je voor uitzonderlijke prestaties af en toe 
moet durven vrij te zijn van het keurslijf van techniek en data. 
Alleen wie op het juiste moment durft niet naar de Whoop te luisteren en over de limiet 
durft te gaan, zal in Tokio Olympisch goud kunnen pakken. Om goud te winnen moet je 
jezelf overtreffen en dus ook de Whoop. 
Oeps*. 
 

*de letterlijke vertaling van Whoop 
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AGENDA  

 
JUNI 
 
Zaterdag 19  Gorinchem  CD-Juniorencompetitie 
 
Zaterdag 26  Alblasserdam Pupillencompetitie 
 
JULI 
 
Zaterdag 3  Barendrecht  CD-Juniorencompetitie 
 
Zondag 4  Zevenbergen Seniorencompetitie 
 
Woensdag 7  Dordrecht  Algemene Ledenvergadering 
 
Zaterdag 10  Gorinchem  Pupillencompetitie 
 
Zondag 11  Dordrecht  Werpmeerkampen 
 
 
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 juli 2021 op het volgende e-mailadr es: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
  

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

 

Logo door Elise Beljaars 
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