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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 
april 2021 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 15 
april 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  
 



 

 

Redactie Nieuwsbrief: Joke Torbijn en Henk Nugteren (Eindredactie) 
Foto’s voorblad: Ellen Hienekamp 
Mail Nieuwsbrief: nieuwsbrieffortius@outlook.com 

 
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Zo langzaam als elke dag tijdens de lockdown zich lijkt 
voort te slepen, zo snel gaan toch de maanden voorbij, 
want hier is alweer de nieuwsbrief van maart 2021.  
Nadat het eerste deel van de geschiedenis van Fortius , 
gepubliceerd in de nieuwsbrief van februari, met 
enthousiasme werd ontvangen door de lezers, 
vervolgen we deze maand volgens planning met deel 2. 
Ondanks het gebrek aan wedstrijden konden we toch 
nog een vierde plaats bij de NK indoor bijschrijven voor 
Saskia van der Boor. 
Deze maand hadden we een gesprek met Debbie 
Verweij, die al enkele jaren de coördinatie van de 
groepslessen verzorgt. 
En natuurlijk bleven onze pupillen en junioren actief met hun maandelijkse alternatieve cross- 
en werpwedstrijden. Waarvan verslag in de jeugdrubriek. 

 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 april 2021: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur  
 

•••• Wederom een verlenging van de harde lockdown en avondklok. Deze gelden nu tot 31 maart. Of 
er daarna nog versoepelingen komen is de vraag gezien de stijging van de coronabesmettingen in 
de afgelopen weken. Het is een jaar geleden dat de intelligente lockdown werd ingevoerd. 
Sindsdien was het bij Fortius  niet, dan weer beperkt, dan weer niet en dan weer wel mogelijk voor 
jeugd tot 18 jaar en jong volwassenen tot 28 jaar, om te sporten. Veel leden hebben opgezegd en 
het bestuur heeft begrip voor de motieven. Vooral bij de fitness, groepslessen en krachtsporten 
was het verloop groot. Het bestuur hoopt dat na de algehele vaccinatie van de bevolking en de 
mogelijke terugkeer naar het normale leven in de tweede helft van het jaar deze leden hun weg 
naar Fortius  terug zullen vinden. Ondanks de beperkingen is er een positieve ontwikkeling. Het 
ledental bij de atletiekjeugd is gestegen. Overigens is het bestuur de leden dankbaar voor hun 
loyaliteit aan Fortius  en desondanks lid blijven en de contributie blijven voldoen.  

•••• Er worden aan het bestuur vragen gesteld over mogelijke schorsing van de inning van de 
contributie, zoals bij enkele sportscholen het geval is. Het bestuur begrijpt dit. Er is een juridisch 
verschil tussen een professionele sportschool en een vereniging. Bij de sportschool wordt een 
abonnement/contract afgesloten waarbij betaald wordt voor het verlenen van een dienst. Wordt de 
dienst niet verleend dan kan gestopt worden met het betalen van het abonnementsgeld. Bij een 
vereniging is de contributie een financiële bijdrage. Met de opbrengst van de contributie worden 
doelstellingen van de vereniging uitgevoerd. Voor het voortbestaan van de vereniging zijn we wel 
afhankelijk van de contributie-inkomsten, alsmede van die van de kantine (deze is nu al een jaar 
gesloten). Zonder deze inkomsten zou het voorbestaan van Fortius  in gevaar komen en kunnen 
leiden tot het stoppen van onze sportactiviteiten en het niet voldoen van onze verplichtingen ten 
aanzien van de sporthal Reeweg. Uit de prognose van het financiële resultaat over 2020 blijkt dat 
Fortius  het jaar met een fors verlies zal afsluiten. Het bestuur hoopt dat met deze uitleg meer 
begrip zal ontstaan voor de situatie. 

•••• Nogmaals aan alle leden de oproep om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Dit omdat 
enkele bestuursleden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 juni 2021 aftreden en zich 
niet herkiesbaar stellen, zie ook de website:  https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-
oud/1936-fortius-zoekt-nieuw-bestuur. 

•••• Het bestuur heeft in overleg met de Jubileumcommissie Fortius 125 jaar besloten om, ten gevolge 
van onzekerheden met betrekking tot de ontwikkelingen in de komende maanden rond de 
besmettingen met het coronavirus, de activiteiten en evenementen te verplaatsen naar september 
2021 of nog later dit jaar. 

•••• Het bestuur heeft met droefenis vernomen dat op 2 maart 2021 op 69-jarige leeftijd Hans 
Verhoeve is overleden. Hij was 19 jaar lid en vrijwilliger bij Hercules/Fortius . Bij de aanvang van 
zijn lidmaatschap was hij lid van de afdeling atletiek en recreant. Kort daarop verrichtte hij 
vrijwilligerswerkzaamheden, zoals hulp bij atletiekwedstrijden en worstelen, toezichthouder bij de 
fitness, organiseren kaartavonden. Wij zijn hem hier dankbaar voor. Hij zal gemist worden bij de 
vereniging. De crematieplechtigheid heeft op 8 maart 2021 in besloten kring plaats gevonden. Het 
bestuur heeft een condoleantieregister op de website geopend, hierop kunnen de leden hun 
medeleven of persoonlijke boodschap aan de familie plaatsen. Het register blijft nog tot 27 maart 
2021 beschikbaar. Het bestuur wenst Joke en de verdere familie sterkte toe bij het verwerken van 
het verlies. 

Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius  
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125 JAAR FORTIUS IN VIJF DELEN  
 

[door Piet Barends en Alice van Driel] 
 
Rectificatie deel 1 
 

In deel 1 is vermeld, dat de club waarschijnlijk na in het café van de heer den Boet te zijn begonnen 
naar de Boogjes verhuisde. Uit nader onderzoek is gebleken, dat dit niet juist is en dat dit later 
gebeurde. Na het afbranden van Musis Sacrum in 1913 heeft men een noodonderkomen gevonden 
in een pakhuis aan de Boogjes, doch dat voldeed in generlei opzicht aan de eisen. In 1914 verhuisde 
men naar de gymnastiekzaal in het Hof. 
 
 

DEEL 2: 1921 – 1946 
 

SPORTPARK REEWEG, OLYMPISCHE SPELEN EN TWEEDE WEREL DOORLOG 
 
Verschillende malen is geprobeerd een min of meer eigen clubblad uit te brengen. De eerste maal 
gebeurde dat in 1915 toen besloten werd een abonnement op het Algemeen Sportblad te nemen. De 
verenigingen konden hierin hun nieuws kwijt. Hoe lang dat heeft geduurd is niet bekend. In 1923 
werd op eigen kosten van de toenmalige secretaris Dirk Zuiderduyn een eigen blad met clubnieuws 
uitgebracht. Daarna kwam het nog éénmaal uit op kosten van de vereniging. In de twintiger jaren van 
de vorige eeuw verscheen in de Dordtsche Courant regelmatig verenigingsnieuw en werden daar ook 
uitslagen van wedstrijden vermeld. Op de ledenvergadering van 27 januari 1924 (er vonden in die tijd 
normaliter vier ledenvergaderingen per jaar plaats) stelde Dirk Zuiderduyn voor het Algemeen 
Sportblad als officieel orgaan aan te nemen. Men kon individueel een abonnement nemen à 10 cent 
per maand. Hoe lang men daar gebruik van heeft gemaakt is niet bekend. Tijdens de bestuurs-
vergadering van 28 juni 1933 werd het voorstel gedaan tot een eigen verenigingsorgaan te komen, 
daar men niet tevreden was over het Algemeen Sportblad. Het plan ging echter niet door in verband 
met de kosten. In de bestuursvergadering van 15 februari 1937 deed de toenmalige voorzitter Cees 
Sleeuwenhoek opnieuw een voorstel tot een eigen cluborgaan te komen, omdat men voor de 
zoveelste maal niet tevreden was over het Algemeen Sportblad. Het liep echter allemaal op niets uit. 
Tijdens diezelfde vergadering vroeg Toon Schreuder naar de mogelijkheid van een eigen 
clubgebouw. Voor dat zover was, zouden er nog vele jaren voorbij gaan. 
 

De verhouding tot de bonden is niet altijd even goed geweest. In 1934 werd er al over bedanken als 
lid van de KNAU gesproken in verband met de reorganisatieplannen van de KNAU en de daaruit 
voortvloeiende hoge kosten voor de verenigingen. Zover kwam het echter niet. In 1938 kwam het 
wederom bijna tot een breuk met de KNAU. In de ledenvergadering van 18 oktober 1938 besloot 
men te bedanken als lid van de KNAU, daar het lidmaatschap alleen maar geld kostte en niets 
opleverde. Bijzonder slecht was men te spreken over de verplicht 
jaarlijkse storting van ƒ 5,00 garantie. Men had dat vijf jaar 
gedaan en men wilde dat geld terug hebben. In november 1938 
ging er een brief naar de KNAU. In februari 1939 vond er een 
gesprek plaats tussen de heer Strengholt, voorzitter KNAU, en 
Arie van der Giessen. De problemen werden opgelost en de 
vereniging behoefde geen extra kosten te betalen. 
 

In 1938 werd Nederland verblijd met een troonopvolger. Op 31 
januari werd prinses Beatrix geboren. Van 1980 tot 2013 was zij 
koningin van Nederland. 
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De verhouding met de KNKB (Koninklijke Nederlandse Krachtsport Bond) was in de eerste helft van 
de veertiger jaren ook niet zo best. Uit de briefwisseling blijkt, dat Hercules nogal slordig was met het 
opgeven van leden. In zijn brieven van 24 november 1942, 11 september 1943, 14 november 1945 
en 16 juni 1946, steeds als reactie op ‘klachten’ van Herculeszijde, nam de secretaris van de KNKB 
geen blad voor de mond en uitte zich in niet mis te verstane bewoordingen. Achteraf, het geheel 
overziende, kan men de man geen ongelijk geven. 
 

Sinds 1914 werd de krachtsport (worstelen en gewichtheffen beoefend in de gymnastiekzaal in het 
Hof nummer 11. In eerste instantie huurde men de zaal twee avonden per week. Begin 1923 trainde 
men er op dinsdag- en vrijdagavond van 20:00 tot 23:00 uur. Tijdens de bestuursvergadering van 24 
oktober 1923 stelde Wim van Velzen voor te starten met een onderafdeling atletiek. Een beetje 
vreemde benaming voor een jeugdafdeling, maar zo noemde men dat nu eenmaal. Er werd op 5 
december 1923 officieel mee gestart en er gold een minimum leeftijd van 14 jaar (thans 4 jaar). Eind 
1923 werd de zaal ook op woensdagavond gehuurd voor de afdeling atletiek. Formeel van 19:30 tot 
22:00 uur, maar daar men volgens een brief van de gemeente de zaal 9 uur per week huurde, zal 
men wel een half uur eerder zijn begonnen of een half uur later zijn gestopt. In 1923 heeft men 
gedurende korte tijd niet in het Hof kunnen trainen, daar er een tentoonstelling van het huis Oranje-
Nassau werd gehouden. Men trainde van 20 augustus tot en met 8 september in de gymnastiekzaal 
van de Boermanschool op Singel 24. Op deze kleine onderbreking na heeft men zo’n dertig jaar in 
het Hof getraind, totdat men een brief van de gemeente kreeg, dat per 19 februari 1944 de zaal in het 
Hof moest worden ontruimd, omdat hij was gevorderd voor militaire doeleinden. Er werd wel 
geprotesteerd, maar dat hielp niet en uiteindelijk kwam men weer terecht in het Stek, zij het nu in de 
kleine zaal op de eerste verdieping. Niet dat het zo’n groot probleem was, want de krachtsport stond 
tijdens de oorlogsjaren op een laag pitje. Vanaf januari 1945 tot aan de bevrijding heeft de vereniging 
stil gelegen. Direct na de oorlog kon de vereniging geen gebruik maken van de zaal in het Stek. De 
zaal moest worden gebruik voor ‘massavoeding’. Begin juli 1945 kon men weer in de zaal aan het 
Stek terecht. 
 

Terwijl het sporten leek door te gaan, was Nederland van 1940 tot 1945 in oorlog. Nederland was 
eerder in de Eerste Wereldoorlog neutraal gebleven. Nederland was niet krachtig genoeg. Was dat 
de reden dat er een schietbaan werd aangelegd in het Wantijpark?  
Om precies te zijn was het een muur van het in Dordt 
gelegerde Korps der Pontonniers. Dit korps van het 
Nederlandse leger hield zich bezig met het bouwen 
van (tijdelijke) bruggen en pontons. Eerst was het 
schietterrein (nog zonder muur) op de Staart, maar 
toen er een zwembad gebouwd moest worden, 
verhuisden ze tijdelijk naar Papendrecht. 
In 1919 besloot de gemeente Dordrecht een schiet-
baan met een kogelvanger aan te leggen buiten de 
stad. De pontonniers kwamen terug om daar het 
schieten te oefenen. Totdat het Wantijpark werd 
aangelegd rondom de muur. De architect dacht bij het 
ontwerpen dat de schietbaan verplaatst zou worden, maar dat gebeurde niet. Na heel wat gebakke-
lei over waar de schietmuur en -baan naartoe moest, werd besloten om hem te laten liggen. 
En ja, je begrijpt wel dat zo’n plek zorgt voor overlast. Er werd veel bezwaar gemaakt en er werd 
moeite gedaan om de baan ergens anders te maken. Pas in 1961, toen er geen behoefte meer was 
aan een schietbaan in Dordrecht, werd de laatste kogel geschoten. De muur bleef altijd staan en 
fungeerde als speelplek voor kinderen. Inmiddels is het een monument dat om de zoveel tijd 
gerestaureerd wordt. 
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De afdeling atletiek had jarenlang getraind op de 
Watermolenwei en op het terrein van de Dordtse 
Bond voor Lichamelijke Oefening aan de Banka-
straat. Tot en met juli 1923 op zaterdagmiddag van 
vier tot zes uur en vanaf augustus 1923 op zater-
dagmiddag van drie tot vijf uur en op zondag-
ochtend van tien tot twaalf uur. Daarvoor ging men 
op zondagochtend vaak trainen achteraan de 
Staart. In 2020 bestond volgens de gemeente het 
Sportpark Reeweg 100 jaar. Mogelijk heeft men als 
startdatum de eerste bijeenkomst tot bouw van het 
sportpark genomen, want de officiële opening vond 
uiteindelijk pas plaats op 16 februari 1924, na twee-
maal om bepaalde redenen een week te zijn ver-
plaatst. De opening werd gevierd met een voetbal-
wedstrijd en een nationale veldloop, waaraan 18 A-
klassers en 108 B-klassers deelnamen. Onder de 
A-klassers waren drie leden van Hercules, te weten 
Frits du Hen, A, Bosman en D. Verwey. Wanneer 
de atletiekafdeling ging trainen op het sportpark is 
niet bekend. Wel trainde men er op zaterdagmiddag 
en woensdagavond. 
Vanaf 1935 werd er, na een ruzie met de directie 
van het sportpark Reeweg enige tijd op een veld 
van het DFC terrein getraind. Men keerde later 
weer terug naar het sportpark. Wanneer precies is 
niet bekend. Op 13 mei 1943 kwam opeens het 
bericht dat wedstrijden in het sportpark verboden 
waren (samenscholingsverbod). Er mocht nog wel 
worden getraind. Lang heeft dat verbod niet geduurd, want op 20 mei 1943 was er weer een atletiek-
wedstrijd op het sportpark. Het sportpark was direct na de oorlog niet te gebruiken, omdat de 
Canadezen er een vliegveld van hadden gemaakt. 
De afdeling atletiek trainde tijdens de oorlogsjaren (en ook nog vele jaren daarna) in de winter in het 
Wantijpark. 
 

Wedstrijden werden gehouden op het terrein van DFC (baanwedstrijden) en op het sportpark 
Reeweg (voornamelijk veldlopen). De oudst bekende gegevens betreffende onderlinge wedstrijden / 
clubkampioenschappen (uitslagen) dateren van 1924. Frits du Hen won de zeskamp. Qua wegwed-
strijden kende men de onderlinge 5 km, die over een wisselend parkoers werd gehouden, gezien de 
gemaakte tijden variërend van 4,5 tot 6 km. De oudst bekende uitslag is uit 1924, A. van Randwijk 
werd toen kampioen.  
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan vonden er op 27 juli 1926 Nationale Athletiek-Wedstrijden 
plaats op het DFC-terrein aan de Markettenweg. Er werd een keurig programmaboekje gedrukt (zie 
volgende pagina). De wedstijd begon om half twee en eindigde om vijf uur. Er waren 20 juryleden, 
waaronder een megafonist (de techniek was toen nog niet zo ver). Het was een volledig mannen-
programma. De enige dames die optraden waren leden van de damesploeg van Sparta, die een 
gymnastiekdemonstratie gaven. 
 
 

Uitnodiging voor de opening van sportpark Reeweg. 

Een 100 m wedstrijd op het sportpark, datum onbekend. 
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De succesvolle periode van de atletiek in de jaren 
1918-1924 ging voorbij. Veel goede atleten verlieten 
de vereniging, waaronder Frits du Hen. Ook met de 
krachtsport ging het in die jaren minder. Men hield in 
1924 nog wel onderlinge wedstrijden, maar dat was 
eigenlijk alleen maar om de animo er in te houden. 
Men komt in de kranten uit die tijd nog maar 
nauwelijks uitslagen van Herculanen tegen. Men 
besloot zelfs  per 1 januari 1927 de jeugdafdeling 
atletiek maar weer op te heffen. Wel wist Jan van 
Duinen in 1926 bij de worstelkampioenschappen van 
het district Rotterdam de titel in het lichtgewicht te 
behalen.  
 

In 1927 is de vereniging Dwars Door Dordt (DDD) 
opgericht, waarbij ook Hercules ten nauwste was 
betrokken. De wedstrijd zelf werd evenwel al vele 
jaren georganiseerd, zeker voor wat betreft het 
zwemmen, doch ook voor die tijd bestond de 
atletiekwedstrijd reeds. Tijdens de ledenvergadering 
van 9 januari 1921 werd namelijk een voorstel 
gedaan een atletiekwedstrijd dwars door Dordrecht 
te organiseren. Hoelang de vereniging heeft bestaan, 
is niet bekend. In de latere jaren werd de DDD-loop 
door de Dordtsche Athletiek Kring (op 30 mei 1922 
op initiatief van Hercules opgericht) georganiseerd. 
 

In 1928 vonden de Olympische Spelen in Amsterdam 
plaats. Bij de organisatie was Nico Sprenger de 
Rover namens de KNKB betrokken. Hij was toen 
tweede voorzitter van de krachtsportbond. Hij was 
tevens official bij het gewichtheffen en het worstelen. 
Wim van Velzen was official bij het worstelen.  
 

Volgens een in de Dordtenaar van 1956 geplaatst 
verhaal ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan 
beweerde de toenmalige secretaris Arie van der 
Giessen, dat er twee leden van Hercules hadden 
deelgenomen aan de Spelen, te weten Jan van 
Duinen (worstelen) en Frits du Hen (atletiek). In 

beide gevallen was de bewering 
niet juist. Zij het dat Frits du Hen 
wel meedeed, maar hij was toen 
al een paar jaar lid van de atletiekafdeling van DFC. Hij kwam uit op de 1500 
meter en eindigde in zijn serie in de achterhoede. De eerste twee per serie (3 
series) gingen naar de finale. Overigens kregen alleen de eerste vijf lopers in de 
serie een tijd en de rest niet. Onbekend is dus hoe hard hij heeft gelopen. Met Jan 
van Duinen was het een ander verhaal. Men mocht per land per gewichts-klasse 
drie deelnemers inschrijven, maar er mocht er maar één meedoen. De tweede kon 
meedoen als nummer één geblesseerd was, enzovoort. Jan van Duinen stond als 
eerste reserve, maar daar nummer één fit was, deed Jan dus niet mee. 

Titelblad van het programmaboekje bij de jubileum-
wedstrijd ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan. 

Start op de Wolwevershaven van een van de eerste 
Dwars-Door-Dordt-lopen. 
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Het jaar 1931 was een dieptepunt voor de vereniging. In de 
winter van 1931/1932 werd de huur van het sportpark 
opgezegd, omdat er door de leden geen gebruik van werd 
gemaakt. Hetzelfde gold de winter er op. Nederland was 
ondertussen in een economische crisis beland. Veel leden 
waren werkloos. Men besloot toen tot het instellen van een 
aparte contributie voor werklozen. Normaal betaalde men 20 
cent contributie per week, voor werklozen werd dat 10 cent. 
 

In 1933/1934 begint er weer een periode van groei en betere 
prestaties. Zowel bij de atletiek, waar atleten (o.a. Gerrit 
Bakker en Piet van Lelieveld) weer clubrecords gingen verbeteren, als bij de krachtsport, waar ook 
weer prijzen werden behaald, zij het in eerste instantie alleen in de 2e klasse. Toon Schreuder (1934) 
en Gerrit de Haan (1934 en 1942) werden kampioen bij respectievelijk het worstelen en gewicht-
heffen. Piet van Vendeloo werd in 1935 zelfs kampioen van Nederland gewichtheffen in het veder- 
gewicht. Gerrit de Haan was trouwens ook een zeer 
verdienstelijk atleet, die gedurende vele jaren de 
clubrecords kogelslingeren en speerwerpen op zijn 
naam had staan. 
Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan in 1936 
werden de Nederlandse kampioenschappen 
worstelen en gewichtheffen (zowel 1e als 2e klasse) 
door Hercules georganiseerd op vijf achtereen-
volgende zondagen, te beginnen op 22 maart. De 
wedstrijden werden gehouden in het gebouw van 
de N.A.B. aan het Steegoversloot (het latere 
Statenhof). Er waren toen zeven gewichtsklassen. 
 

Toen in mei 1940 de oorlog uitbrak, was de 
vereniging al een aantal actieve leden ‘kwijtgeraakt’ 
ten gevolge van de mobilisatie. Gedurende de 
oorlog raakte de vereniging nog een aantal 
mannelijke leden kwijt, die naar Duitsland werden 
gevoerd, waren ondergedoken of elders in het land 
verbleven en niet meer terug konden. Financieel 
ging het dientengevolge dan ook een stuk minder. 
In juni 1941 was het kastekort zelfs opgelopen tot 
ƒ 120,16. En als klap op de vuurpijl verhoogde de 
gemeente eind dat jaar de zaalhuur met 70%. 
Vanaf 1942 ging het langzaam maar zeker weer 
beter, omdat er opeens een damesafdeling bij 
kwam. Gezien de namen van de dames zullen de 
meesten wel familieleden (zussen, vrouwen, 
dochters enzovoort) van de toenmalige leden zijn 
geweest. Dankzij deze ledengroei ging het 
financieel weer zo goed, dat op 1 juli 1944 er 
alweer ƒ 296,82 in kas was, mede dankzij de 
opbrengst van twee atletiekwedstrijden gehouden op 1 augustus 1943 en 11 juni 1944. Dat de 
vereniging de oorlog is doorgekomen is mede te danken aan de toenmalige penningmeester Arie van 
der Giessen. 

Piet van Vendeloo, gedecoreerd en met al zijn 
trofeeën. 
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Een van de gevolgen van de oorlog was, dat het 
aantal ledenvergaderingen per jaar werd terug-
gebracht van vier naar één. Het 45-jarig bestaan in 
1941 werd sober gevierd. Op 27 juli werd er een 
atletiekwedstrijd georganiseerd. Verder wordt er 
geen melding gemaakt van wat voor activiteit dan 
ook. 
 

Op woensdag 13 juni 1945 was er na de oorlog het 
eerste uitgebreide contact van het bestuur met de 
leden tijdens een avond in het gebouw de Kring aan 
de Varkenmarkt. Aan het eind van de oorlog waren 
namelijk bijna alle mannelijke leden of in Duitsland, 
of ondergedoken, of zij bevonden zich in reeds 
bevrijd gebied en konden niet naar Dordrecht 
terugkeren. 
 
[Wordt vervolgd] 
 
 
  

Gerrit de Haan, kampioen gewichtheffen en 
grossier in clubrecords op de werpnummers. 
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IN GESPREK MET DEBBIE VERWEIJ 
 

[door Henk Nugteren] 
 
Groepslessen fitness vormen voor wat betreft  het aantal deelnemers een belangrijk onderdeel van 
de activiteiten van Fortius . Omdat het competitieve element daarin minder is dan bijvoorbeeld bij 
atletiek en worstelen, zult u niet snel verslagen van deze tak van sport in de nieuwsbrief aantreffen. 
Toch vormen de vele deelnemers aan de groepslessen de stevige basis voor het gezond houden van 
de vereniging. Sinds de eerste lockdown, nu al weer een jaar geleden, hebben de groepslessen ook 
zwaar te lijden gehad onder de maatregelen. Redenen genoeg dus om eens nader kennis te maken 
met Debbie Verweij, die niet alleen sinds jaren groepslessen verzorgt, maar sinds twee jaar ook de 
coördinatie van de groepslessen op zich neemt. Dat de voor Fortius  zo belangrijke groepslessen 
ondanks alle tegenwerkende coronamaatregelen nog steeds overeind staan, is voornamelijk aan 
Debbie te danken. 
 
Debbie werd 53 jaar geleden geboren in Rotterdam, groeide 
op in Zwijndrecht en woont sinds haar negentiende in Dordt. 
Als kind deed Debbie aan jazzballet en judo. Toen ze veertien 
was ging ze voetballen bij VV Zwijndrecht. Haar verhuizing 
naar Dordrecht bracht haar uiteindelijk bij Merweboys, waar ze 
een hele leuke tijd heeft gehad. Ze speelde toen in een top-
team dat binnen enkele jaren promoveerde naar de eerste 
klasse. 
Naast het voetballen volgde Debbie groepslessen fitness bij 
de toenmalige sportschool Physical, gevestigd naast het 
Dolhuis in Dordrecht. Toen eigenaresse Ineke Hesselink in 
1987 zwanger werd, kreeg Debbie het aanbod groepslessen 
van haar over te nemen. In de sportschool werd zij intern 
opgeleid en jaarlijks werden diverse cursussen, trainingen en 
workshops bezocht. Debbie heeft door de jaren heen veel 
opleidingen gevolgd in deze tak van sport, van Allround 
Fitness tot specifiek les-gerelateerde opleidingen. Er zijn 
tegenwoordig legio aan opleidingen te vinden om groepsles-
instructeur te worden, van Bootcamp, Bodyshape, Zumba tot 
Yoga/Pilates. 
 
Maar voor we verder gaan laten we Debbie eerst uitleggen 
wat groepslessen en al die exotische namen die daarbij 
gebruikt worden nu eigenlijk voorstellen. 
Groepslessen zijn simpel gezegd sportlessen op muziek in 
groepsverband. Er bestaan veel verschillende soorten lessen 
en bij Fortius  probeert men mee te gaan met alle nieuwe 
rages in de fitnesswereld. Vandaar dat er iedere keer weer 
nieuwe namen opduiken en dat blijkt aan te slaan. Toen 
bijvoorbeeld zumba opeens erg hot werd stonden er op de 
zaterdagen twee lessen achter elkaar vol met wel veertig 
mensen per les, iets dat in deze tijd even niet voor te stellen 
is. 
Het voordeel van groepslessen is dat je nooit alleen bent. Je 
bent samen aan het sporten en kunt elkaar motiveren, 
bovendien is het sociale aspect voor veel deelnemers ook een 
belangrijke drijfveer. Een groepslesinstructeur zorgt voor 

Debbie aan de bal tijdens een voetbalwedstrijd 
voor de vv Merweboys (Merwegirls dus). 

Debbie (links) en Ineke Hesselink (rechts) tijdens 
een demonstratie in de stad. 
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inspiratie en kan daardoor het doorzettingsvermogen van de atleet bevorderen door hem of haar net dat 
beetje extra te laten doen. Door het gebruik van aan de oefeningen aangepaste en motiverende muziek kun je 
meer uit de trainingen halen. Door de programmering van de lessen kunnen de deelnemers regelmaat 
aanbrengen in hun training. De hoge intensiteit en het aantal herhalingen van de oefeningen zorgt ervoor dat 
er in relatief korte tijd een positief trainingseffect wordt bereikt. 
Op het bord in de kantine hangen mini-posters met uitleg over alle bij Fortius  aangeboden groepslessen. 
Omdat de kantine al geruime tijd dicht is, geven we hier een korte samenvatting van al die verschillende 
groepslessen: 
- Body Shape : spierversterkende oefeningen met simpele 

materialen (steps, gewichtjes, elastiek), geschikt voor iedereen die 
op muziek kan bewegen 

- Total Body WorkOut (TBWO) : vergelijkbaar met Body Shape, 
maar meer gericht op cardio en alle grote spiergroepen 

- Yoga : lichaam en geest worden in balans gebracht door middel 
van houdingsoefeningen en ademhalingstechnieken 

- Flowyoga : een vorm van yoga/pilates op muziek, waarbij de 
aandacht ligt op kracht, core, lenigheid en stretchen 

- Pilates : door rustige en gecontroleerde oefeningen worden de 
spieren in je kern (bekkenbodem,  buik en rug) getraind 

- Powerpump : een calorieën-vretende workout voor het hele 
lichaam met behulp van een stang en gewichten, geschikt voor 
mensen die er strakker en slanker uit willen zien 

- Steps : op- en afstapoefeningen in de vorm van een choreografie 
gericht op been- en bilspieren, die ook het uithoudingsvermogen 
traint 

- Zumba : heerlijk swingende workout, geïnspireerd op Latin muziek 
worden vele dansstijlen gebruikt om tot een verbeterde conditie te 
komen. 

Ongeveer twintig jaar geleden begon Debbie bij Fortius  als inval-instructeur voor de lessen BBB, Steps, Low 
en High Impact Aerobics, zoals die vormen toentertijd op het rooster stonden. Tegenwoordig geeft ze Body 
Shape, TBWO, Powerpump, Flowyoga en Pilates. Het lesgeven vormt een fijne afwisseling voor het 
kantoorwerk dat ze al jaren bij Assa Abloy (voorheen Lips Sloten) als commercieel medewerker binnendienst 
doet. 
 
In 2019 werd Debbie gevraagd de coördinatie van 
de groepslessen op zich te nemen. Het eerste jaar 
als coördinator diende zich meteen een grote klus 
aan. Omdat een instructrice die veel lessen 
verzorgde vertrok, moest Debbie meteen op zoek 
naar nieuwe instructeurs. Door haar netwerk in 
deze tak van sport aan te wenden wist ze te 
zorgen voor vijf nieuwe enthousiaste collega's, 
waardoor de huidige bezetting bestaat uit vijftien 
vaste instructeurs en nog eens acht invalkrachten. 
Ook het tweede jaar kon niet echt als rustig 
worden bestempeld. Dat jaar stond, en staat nog 
steeds, in het teken van corona, waardoor er veel 
meer werk was te verzetten en ze voortdurend in 
oplossingen moest denken in plaats van de zaken 
verder te kunnen ontwikkelen. Maar Debbie 
onderstreept dat er een goed en leuk team staat 
en dat ze dat samen kunnen doen. 
 

Een Flowyoga dancers pose. 

Fitnesstraining bij Physical; vlnr: Ineke, Debbie en Alice. 
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Voor het uitbreken van de pandemie werden er ongeveer twintig groepslessen per week gegeven, die alle 
goed bezocht werden met 10 tot soms 35 mensen per les. Door corona is jammer genoeg alles stil komen te 
liggen. Debbie vertelt hierover: “Tijdens de eerste lockdown konden we echt niks, we mochten het gebouw niet 
eens in. Na de eerste versoepelingen zijn we in de zaal wat lessen gaan opnemen voor de leden en die staan 
nog steeds online. Toen we buiten weer les mochten geven, zijn we dat meteen gaan doen op de halve cirkel 
kunststof binnen de atletiekbaan (aangepast zonder materialen), maar dat was al fantastisch, er was zoveel 
animo. Tijdens de zomermaanden hebben we nog een tijd de grote hal kunnen gebruiken. Normaalgesproken 
stopten we tijdens de schoolvakanties, maar in 2020 waren we zo blij dat weer konden lesgeven, dat we 
enthousiast zijn doorgegaan.” 
Bij iedere nieuwe maatregel moest er weer over nieuwe oplossingen nagedacht worden, zoals registratielijsten 
voor de les, maximaal aantal deelnemers per les, schoonmaakmiddelen, verdeling van de zaal in vakken. Nu 
is alles alweer een tijdje gesloten en wordt er geprobeerd nieuwe lessen online te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debbie vermoedt dat niet iedereen bij Fortius  een idee heeft van wat er in de zaal wordt gedaan. Dat vindt ze 
wel eens jammer, want hoewel de drempel misschien hoog lijkt, het is geen teamsport maar individueel 
trainen in groepsverband, en dat maakt het juist zo leuk voor iedereen. Soms komen er weleens leden van 
een hardloopgroep of vanuit de atletiek meedoen en die zijn dan heel enthousiast. “Nooit gedacht dat jullie dit 
soort trainingen deden”, krijgt ze dan te horen. 
Maar Debbie moet ook meteen toegeven dat ze zelf ook weinig binding heeft met de andere sporten binnen 
Fortius . Ze is een echte indoor-groepslessensporter, geeft op meerdere sportscholen in de regio les, en heeft 
gewoon geen tijd voor andere sporten. 
Waardoor wordt Debbie dan zo naar de groepslessen getrokken? “Wat ik het leukst vind is het bewegen op 
muziek, het enthousiasmeren van de mensen in mijn les, zien dat ik ze net dat beetje meer kan laten doen. 
Daar geniet ik van.” Een andere activiteit die ze zich nog herinnert als zeer positief waren in de begintijd van 
de groepslessen de demonstraties en optredens op podia in de stad, of op open dagen en buurtfeesten, om 
mensen te laten zien wat die groepslessen inhielden. Wie weet zijn die activiteiten na de pandemie opnieuw 
nodig om het ledental weer op te krikken. 
 
Het heeft eigenlijk weinig zin Debbie te vragen of ze nog meer hobby’s heeft, naast haar kantoorbaan, 
groepslessen, man en twee kinderen, zal daar niet echt veel tijd voor zijn. Toch vragen we het haar. Naast alle 
genoemde zaken vindt ze het ook heerlijk om met vrienden gezellig een hapje en drankje te nuttigen en kan 
ze zelfs genieten van een avondje bankhangen en een netflixserie kijken. Tijdens de lockdown is dat een 
bekende tijdsbesteding, maar toch hopen we dat Debbie weer snel, naast haar coördinatorwerk – ze werkt nu 
aan het reserveringssysteem SPORTKLOK – het zelf geven van groepslessen zal kunnen oppakken. 
  

Nog een demonstratie in de stad: vlnr: Debbie, Ineke, Fran en Manon. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

SASKIA VAN DER BOOR VIERDE OP NK 
 
Fortius atlete Saskia van der Boor heeft tijdens de Nederlandse kampioenschappen indoor, die in het 
weekend van 20 en 21 februari Apeldoorn werden gehouden, prima gepresteerd. Saskia veroverde 
de vierde plaats bij het polsstokhoogspringen vrouwen met 3,56 m. Ze bleef hiermee slechts vier 
centimeter onder haar persoonlijk record. De winnares van de bronzen medaille sprong dezelfde 
hoogte, maar maakte minder foutsprongen, waardoor ze net voor Saskia eindigde. 
In tegenstelling tot andere atletiekwedstrijden gingen deze NK indoor voor senioren wel door, omdat 
het hier een topsportevenement betrof. 
 
Uitslagen overige baan- en indoorwedstrijden 
 

De uitslagen van baan- en indoorwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd onder “uitslagen”: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius 
 
 

NIEUWS OVER DE COMPETITIE 
 
Na de persconferentie van 8 maart is door de Atletiekunie het besluit genomen om de gehele 
competitie in april te laten vervallen. Dit betekent dat voor elke leeftijdsgroep een wedstrijd wegvalt 
(11 april, 17 april, 18 april en 25 april). Omdat voor de masters anders maar één wedstrijd overblijft, 
wordt de wedstrijd van 18 april verschoven naar 9 mei. De masters van Fortius  gaan voor hun eerste 
wedstrijd op zondag 9 mei naar Spado in Bergen op Zoom. De tweede wedstrijd op zaterdag 5 juni is 
een thuiswedstrijd, want de organisatie is in handen van Fortius .  
  
Poule-indeling  
 

De poule-indeling is bekend. Hieronder kun je zien wat het is geworden voor de ploegen van Fortius . 
 

Junioren C/D  poule 59: 1 mei Spark, Spijkenisse;   19 juni Typhoon, Gorinchem. 
Masters  poule 22:  9 mei Spado, Bergen op Zoom;  5 juni Fortius, Dordrecht. 
Senioren poule 13:  16 mei Spark, Spijkenisse;   4 juli Groene Ster, Zevenbergen. 
U20/U18  poule 34:  9 mei Haag Atletiek, Den Haag;  30 mei Energie, Barendrecht. 
  
Virtuele competitie  
 

Los van de echte competitie wil de Atletiekunie een virtuele competitie starten. Dit houdt in dat 
verenigingen een onderlinge wedstrijd organiseren met het programma van de competitie, maar dat 
er virtueel een competitie is met andere verenigingen. Door de uitslag op Atletiek.nu te plaatsen en 
de reguliere puntentelling toe te passen, kunnen teams afzonderlijk van elkaar toch met elkaar 
strijden. Deze wedstrijden worden gezien als oefenwedstrijd om wedstrijdritme op te doen totdat de 
officiële landelijke competitie van start kan gaan. De puntentelling zal niet meegenomen worden naar 
de landelijke competitie. 
Fortius  is van plan mee te doen aan de virtuele competitie. Meer informatie volgt binnenkort op de 
website van Fortius .  
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Herstart competitie  
Zodra de overheid toestemming geeft, gaat de Atletiekunie over naar de reguliere competitie. De 
scores die tot dan toe via de virtuele competitie zijn doorgekomen vervallen. Alleen de resultaten die 
via de landelijke competitie zijn behaald, tellen mee voor de finales. De Atletiekunie verwacht begin 
april uitsluitsel te kunnen geven over de start van de reguliere competitie.  
 
Contactpersoon competitie voor Fortius  is Arjen van Gink. 
 
Meer informatie over de competities op onze website in het menu onder “Wedstrijden en 
evenementen” → “Baanatletiek”. 
 
 

BAAN- EN INDOORWEDSTRIJDEN IN DORDRECHT IN 2021 
 
De (voorlopige) baankalender in Dordrecht  
 

zondag 21-3-2021  Onderlinge wedstrijd werpen en verspringen junioren BCD 
zaterdag 17-04-2021  Onderlinge wedstrijd junioren en senioren tot 27 jaar /  

virtuele competitie CD-junioren 
zaterdag 22-05-2021 Wedstrijd in de regionale pupillencompetitie 
zaterdag 05-06-2021   Wedstrijd in de landelijke competitie voor Masters 
donderdag 10-06-2021 Wedstrijd in het Run2Day Baancircuit (3000 m), avondwedstrijd 
zaterdag 2-10-2021      Clubkampioenschappen baan 
 
Indoor 
zaterdag 30-10-2021    Indoor recordwedstrijd, hele dag 
 
 
 
 

[Advertentie] 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

 
Het is wederom een saaie pagina. Geen uitslagen, een uitgeklede 
wedstrijdkalender. Maar gelukkig zijn de wegen, dijken, fietspaden 
en wandelpaden nog openbaar terrein en voor ieder toegankelijk. 
Dus extra corona-kilo’s zijn een smoes voor mensen die niet iets 
anders kunnen bedenken dan alleen op de hun vertrouwde manier 
te sporten. Er zijn mogelijkheden te over. Er is niemand die je 
tegenhoudt om te gaan hardlopen, wielrennen, fietsen, roeien, 
kanoën of wandelen. Alleen het weer kan af en toe tegenzitten, zodat niet al die activiteiten altijd 
mogelijk zijn. Maar je hoeft ze niet allemaal gelijktijdig te gaan doen. Feit is dat we altijd kunnen 
bewegen en onze conditie op peil kunnen houden, ook tijdens een lockdown. 
Niettemin zouden we graag weer eens een startnummer opspelden om de krachten te meten met 
anderen. Laten we hopen dat het er dit jaar nog een keer van gaat komen.  
Voorlopig kunnen we er dus alleen nog maar van dromen, maar om deze rubriek in stand te houden 
zou het fijn zijn als er inbreng van wegatleten, waarvan Fortius  er zoveel telt, zou komen met een 
eigen verhaal of een persoonlijke visie op deze uitzonderlijke periode. Stuur je ervaringen, trucjes, 
innovatieve oplossingen of frustraties als bijdrage voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 april 
naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

WEDSTRIJDKALENDER 
 

De wedstrijdkalender voor de komende twee maanden ziet er eng leeg uit. Tot 5 mei zijn geen 
evenementen toegestaan, maar het zal van de lokale bestuurders en de grootte van een wedstrijd 
afhangen of een wedstrijd als evenement wordt beschouwd. Maar bij de meeste wedstrijden zijn 
zoveel mensen (te dicht en te lang) bij elkaar, dat het moeilijk zal zijn iets te organiseren. Dat zal ook 
gelden voor wedstrijden in mei en juni, want vertrouwde wedstrijden in de regio zoals de Verkerkloop 
(19 mei), de Inner Circle Run (17 juni) en de Zoomer Wantij Run (23 juni) zijn al afgelast. 
 
De meeste wedstrijden die hier en daar toch nog zijn aangekondigd, blijken bij nader zoeken toch 
ook afgelast. Er zijn nog enkele organisaties die de moed erin houden en toch nog evenementen 
proberen te handhaven. Zo staat er voor 11 april, de oorspronkelijke datum van de Rotterdam 
Marathon, een marathon in Breda gepland, maar wel met de disclaimer “Natuurlijk staat of valt alles 
met de op dat moment geldende COVID-19 maatregelen, waar we ons natuurlijk aan zullen houden”. 
Dat was op 16 maart. Wie bij wil houden hoe lang ze dit nog kunnen volhouden, of wie eventueel zou 
willen meedoen als dat zou kunnen, kan kijken op https://42195breda.com/marathon-breda-2021/. 
 
Voor wat betreft de komende maanden worden er nog steeds wel virtuele lopen georganiseerd. Deze 
zijn te vinden op: 
https://www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen/virtuele-hardloopkalender/ 
 
  

Foto Jos Nieuwland 
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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. 
 
 

VIERDE ONDERLINGE CROSSWEDSTRIJD, 20 FEBRUARI 2021 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 
Als ik dit schrijf is het inmiddels half maart 
en zijn buiten in de tuin na de sneeuw-
klokjes en de krokussen, onder invloed 
van een waterig zonnetje, inmiddels ook 
de narcissen en blauwe druifjes uit de 
grond geschoten en hebben de tulpen hun 
komst aangekondigd. Hoe anders was het 
weer nog maar een maand geleden: 
schaatsen bij de molens in Kinderdijk. 
Waar een week eerder nog ruim 10 
centimeter sneeuw lag is op zaterdag 20 
februari 2021 op de baan van Fortius  de 
vierde van vijf onderlinge crossen voor de 
jeugd gehouden. De temperatuur was 
ongeveer 15 °C en de eerste korte 
broeken en korte mouwenshirts zijn 
gesignaleerd. Het parcours was dit keer 
erg bijzonder. Onze materiaalman en 
(hulp)mila-trainer bij de BCD-junioren Bas 
Bosveld had een zeer bijzonder onderdeel 
van het parcours op het grasveld uitgezet, 
namelijk een spiraal. Daarbij lijkt het alsof 
atleten tegen elkaar aan gaan botsen, 
maar schijn bedriegt. Er was wel erg veel 
tijd nodig voor het klaarzetten en ook veel 
afzetlint. Vanaf het fietspad langs de N3 
zullen toekijkende ouders een mooi beeld 
hebben gehad.  
Na vier van de vijf wedstrijden is in de 
meeste categorieën nog duidelijker 
geworden wie om de podiumplaatsen in 
de einduitslag strijden. Maar ook veel 
nieuwelingen lieten goede prestaties zien 
zoals Anouar en Thomas bij de jongens 
mini, en bij de meisjes mini Lieve, Lara en 
Mila. 
  

Een parcours met een spiraal is weer eens iets heel anders; voor 
een goed overzicht is een helikopter nodig (of een drone). 

Start van de B-pupillen. 
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De vijfde en tevens laatste onderlinge cross van 
het seizoen 2020-2021 vindt plaats op zaterdag 
20 maart 2021. Inschrijven is weer niet nodig. Een 
week later – op zaterdag 27 maart 2021 – is de 
prijsuitreiking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDERLINGE WERPWEDSTRIJD ZONDAG 21 FEBRUARI 2021 
 

[door Piet Barends met foto’s van Mark Uilhoorn] 
 
Na een week van sneeuw en matige tot strenge vorst was het zondag 21 februari 2021 een mooie 
lentedag en derhalve een uitstekende dag om een werpwedstrijd te houden, waarbij de thermometer 
aan de wand van de hal op een gegeven moment zelfs 25 °C aangaf. Maar iedereen weet 
ondertussen wel, dat je die waarde met een korreltje zout moet nemen. 
Helaas kwam dat ‘uitstekende dag zijn’ voor een 
aantal atleten toch niet geheel uit, want zowel bij 
het kogelstoten, het discuswerpen en het speer-
werpen vielen bij een aantal deelnemers de 
prestaties toch wel enigszins tegen. Bij het kogel-
slingeren en het gewichtslingeren had bijna 
iedereen een persoonlijk record en vrij vaak met 
enorme verbeteringen. 
Het mooie weer leverde toch nog wel een flink 
aantal persoonlijke records op, waarbij vooral de 
prestaties bij het kogelslingeren en het gewicht-
slingeren van Julia van Dorp en Freek Bosveld 
opvielen. In het bijzonder bij Julia van Dorp ging 
het gewichtslingeren met één draai in het begin 
een beetje moeilijk. Bij de laatste worp had ze, 

Een ingewikkeld parcours uitzetten is 
één ding. Maar het moet ook nog 
opgeruimd na afloop. Gelukkig hielpen 
daarbij de deelnemers een handje. Of 
het daardoor sneller ging is maar de 
vraag. In ieder geval ondervonden ze 
aan den lijve hoe ingewikkeld het was. 

Een uitstekende dag met fraai weer voor de werpwedstrijd. 
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wat je zou kunnen noemen, haar draai gevonden, en werd 
het officieuze clubrecord met 12,25 m ruim verbeterd. 
Sven Hurkmans miste zijn beste prestatie bij het speer-
werpen met enkele centimeters, terwijl het discuswerpen 
wel een nieuw persoonlijk record opleverde. Eva Blokland 
had een PR bij het discuswerpen, maar ging daarna bij het 
speerwerpen volledig de mist in. Er vielen trouwens de 
nodige ongeldige pogingen te noteren bij het speer-
werpen. De mooie omschrijving dat de punt van de punt 
het eerst op de grond moet komen is weliswaar uit het 
wedstrijdreglement verdwenen, waardoor een worp 
tegenwoordig minder snel behoeft te worden afgekeurd, 
maar plat landen is nog steeds ongeldig. Er moet een 
(kleine) hoek zichtbaar zijn.  
Zowel Freek Bosveld als Julia van Dorp deden nu een 
vijfkamp. Freek verbeterde zich weer op alle nummers, 
zodat het duidelijk was, dat er een nieuw – zij het officieus 
– clubrecord in de maak was. Daar hij bij een tweetal 
nummers in de latere ronden zich nog behoorlijk 
verbeterde, is een nieuw clubrecord bij de komende 
wedstrijd in maart niet uitgesloten. 
Julia van Dorp was het eerste meisje B in de geschiedenis van de vereniging, die op één dag een 
volledige werpvijfkamp afwerkte, hetgeen vanzelfsprekend resulteerde in een nieuw officieus 
clubrecord. Daar zij op twee nummers haar beste prestatie in latere pogingen realiseerde en op de 
overige nummers verwijderd bleef van haar persoonlijke records, mag ook zij bij een volledige 
werpvijfkamp in maart a.s. op een nieuw clubrecord hopen/rekenen. 
 
Uitslagen: 
 
Kogelslingeren  
 1 Julia van Dorp MB 34,00 
 2 Freek Bosveld JB 23,07 
 3 Veerle Uilhoorn MC 21,45 
 4 Luuk Bosveld JD 15,30 
 5 Novi Hermus MC 13,32 
 
Discuswerpen   
 1 Sven Hurkmans JB 33,28 
 2 Freek Bosveld JB 27,57 
 3 Eva Blokland MD 23,68 
 4 Julia van Dorp MB 21,71 
 5 Maxim van Dorp JC 18,74 
 6 Veerle Uilhoorn MC 18,58 
 7 Thijs Haak JD 16,93 
 8 Tijn van Driel JC 16,37 
 9 Luuk Bosveld JD 14,16 
 10 Novi Hermus MC 12,97 
 11 Rens Bakker JD 12,90 
 12 Lenn Boer JD 11,97 
 
 
 

Groepsfoto 21 februari. 

Rosa met kogel (boven) 
 

en 
 
Lenn met discus (rechts). 
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Speerwerpen  
 1 Sven Hurkmans JB 43,09 
 2 Freek Bosveld JB 26,89 
 3 Julia van Dorp MB 20,92 
 4 Veerle Uilhoorn MC 20,03 
 5 Kelvin Mol JD 16,45 
 6 Dex van der Laan JD 15,86 
 7 Rens Bakker JD 15,05 
 8 Tijn van Driel JC 12,45 
 9 Luuk Bosveld JD 12,34 
 10 Rosa Paling MD 12,18 
 11 Eva Blokland MD 7,89 
 
Kogelstoten  
 1 Freek Bosveld JB 9,77 
 2 Veerle Uilhoorn MC 8,99 
 3 Eva Blokland MD 8,87 
 4 Thijs Haak JD 8,15 
 5 Julia van Dorp MB 7,76 
 6 Maxim van Dorp JC 7,35 
 7 Kelvin Mol JD 6,49 
 8 Luuk Bosveld JD 6,19 
 9 Novi Hermus MC 5,67 
 10 Dex van der Laan JD 5,40 
 11 Lenn Boer JD 5,09 
 12 Tijn van Driel JC 5,02 
 13 Rosa Paling MD 4,98 
 14 Rens Bakker JD 4,83 
 
Gewichtslingeren  
 1 Julia van Dorp MB 12,25 
 2 Freek Bosveld JB 10,71 
 
Werpvijfkamp * 

 1 Freek Bosveld JB 18,80 174 kogelslingeren 1 Julia van Dorp MB 31,74 531 
    27,57 417 discuswerpen    21,71 309 
    26,89 256 speerwerpen    20,92 305 
    9,05 429 kogelstoten    7,76 384 
    10,71 492 gewichtslingeren    10,99 553 
Totaal   1768      2082 
 
*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. 
 
 

VRIJWILLIGERS: JEUGDATLETIEKKAMP, (hulp)TRAINERS, J URYLEDEN 
 
U begrijpt het al, we zijn nog steeds op zoek naar ouders die enthousiast zijn om een steentje bij te dragen 
aan de vereniging Fortius  zoals de organisatie van het jeugdatletiekkamp: voor pupillen en CD-junioren van 
25 t/m 26 september 2021 in Loon op Zand. Overigens zijn voor dat kamp sponsors, ook met een bescheiden 
bijdrage in geld of anderszins, meer dan welkom. 
Bent u sportiever ingesteld? (hulp)Trainers en juryleden zijn bij Fortius  het hele jaar door ook hard nodig. De 
regels van de atletiek heeft u zo onder de knie. Weet u niet zeker of het wat voor u is? Probeer het anders 
gerust een keer door een training bij te wonen. U moet maar zo denken dat andere actieve ouders ook een 
keer die stap hebben gezet en daar meestal geen spijt van hebben. Enthousiast geworden, vragen, 
opmerkingen? U kunt met mij contact opnemen: Mark Uilhoorn (trainer A1 pupillen) (06-22922468, 
uilhoorn@xs4all.nl).  

Veerle met speer (boven) 
 

en 
 
Sven met speer (rechts). 
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FEMKE EN FEMKE 
 
Met Ria en Ria gebruikte ik in 2004 al een soortgelijke titel voor mijn column. Toen ging 
het over twee verschillende Ria’s, beiden gewezen topsporters en toen actief als 
sportcommentatoren. Inmiddels zo vergeten dat de vraag naar hun achternamen niet 
zou misstaan in een sportquiz. Femke is een stuk recenter en wie van de lezers er geen 
achternaam bij kan verzinnen is het niet waard lid te zijn van Fortius . Maar wie mag die 
tweede Femke dan wel zijn? Gezien de verwijzing naar Ria en Ria (zie oplossing onder 
aan de pagina) zou je misschien denken aan Femke Kok. Echter, er werden dit schaats-
seizoen geen EK afstanden gereden en tijdens de WK afstanden werd zilver behaald in 
plaats van goud, dus dat is een treetje lager dan die andere Femke. 
Natuurlijk hebben we het hier over twee keer Femke Bol. De eerste won soeverein en 
onbedreigd de 400 m individueel en de tweede moest een dag later als slotloopster op 
de 4×400 m nog iets rechtzetten, wat ze uitstekend deed. Twee maal goud. In de 50-
jarige geschiedenis van de EK indoor was het nooit eerder een Nederlander gelukt om 
met twee gouden medailles in de bagage huiswaarts te keren. Ook de ploeg als geheel 
had met 7 medailles, waarvan vier goud, nog nooit zo goed gepresteerd, alleen 1989 
kwam een beetje in de buurt (met onder andere Nelli Cooman). 
Toch kreeg dit Ek op de Nederlandse tv niet de aandacht die het verdiende. Terwijl 
Sporza (België) en de BBC vrijwel alles, inclusief de ochtendsessies, integraal uitzon-
den, slaagde ik er bij verschillende zappogingen naar Nederlandse zenders niet in live-
beelden vanuit Toruń te zien. Schaatsen leek belangrijker, vanuit Dordrecht, dat dan 
weer wel, dus moeten we dat maar door de vingers zien. Hoewel, het schaatsen speelde 
zich af in de pauzes tussen ochtendsessies en avondsessies. 
Lof voor de prestaties van Femke Bol ontbraken in de schrijvende pers niet, maar de 
vervolgvraag werd al gesteld voordat de wedstrijden werden verslagen: Is de Europese 
titel de opmaat voor olympisch succes? Laat haar (en ons) eerst even genieten van dit 
succes. Droom gerust van olympisch goud, maar leg de druk er nu niet meteen op. 
Mochten die Spelen doorgaan dan voorspel ik een column met de titel Femke, Femke en 
Femke (400 horden, 400 en 4×400, als die combinatie mogelijk is). Mocht dat teveel van 
het goede blijken, dan is er altijd nog zwemster Femke Heemskerk, die al op 
verschillende nummers de limiet haalde. En als we dan nog een goed half jaar geduld 
kunnen opbrengen kan Femke Kok er nog voor zorgen dat we Femke over de hele 
breedte van deze pagina kunnen herhalen. Dat vertrouwen voor Tokyo is er natuurlijk 
niet alleen voor Femke, maar ook voor Nadine, Tony, Liemarvin, Jamile, Rik, Menno, 
Sifan, Dafne en al die anderen die al maar beter gaan presteren. Wordt zeker vervolgd. 
In het buitenland zal men langzamerhand wel denken dat de meeste vrouwen in 
Nederland Femke heten. Maar wie zijn dochter nu Femke zou noemen is waarschijnlijk 
te laat. De generatie van de Ria’s heeft plaatsgemaakt voor die van de Femkes, welke 
naam het over twintig of dertig jaar zal worden is in handen van wie nu een dochter 
krijgen.  
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Oplossing: Ria Stalman, discuswerpster en Ria Visser, schaatster. 
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AGENDA  

 
MAART 
 

Zaterdag 20  Dordrecht  Onderlinge Cross Jeugd (Pup, Jun C/D, Racerunners) 
 
Zondag 21  Dordrecht  Onderlinge wedstrijd junioren D/C/B (werpen en ver) 
 
Woensdag 31 Dordrecht  Paastraining pupillen 
 
APRIL 
 
Zaterdag 10  Papendrecht Pupillencompetitie 

 
MEI 
 
Zaterdag 1  Spijkenisse  Competitie C/D junioren 
 
Zondag 9  Bergen op Zoom Competitie Masters 
 
Zondag 9  Den Haag  Competitie Junioren U20/U18 
 
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 april 2021 op het volgende e-mailad res: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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