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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
Vanwege de bekende reden staan er deze maand weer
geen wedstrijdverslagen en -kalenders in de nieuwsbrief. Ook zijn er in tegenstelling tot vorige maand geen
clubrecords te melden. Toch hebben we nog 17
pagina’s aan clubnieuws kunnen vergaren. In de serie
in gesprek met hadden we een interview met de nieuwe
kinderburgemeester van Dordrecht, de Fortius A-pupil
Lucas van Dijk. Bij de jeugd ging deze zomer een
bijzonder project van start: kogelslingeren. Piet Barends
vertelt er meer over in de jeugdrubriek. Al in november
kon Piet de PR-competitie afsluiten, waarvan de
resultaten ook in de jeugdrubriek.
En dan gaan we ons langzamerhand opmaken voor het
125-jarig jubileum van Fortius (zie hiernaast).

FORTIUS 125 JAAR

RESERVEER 3 JULI 2021
Zie bladzijde 6

Om de nieuwsbrief op niveau te houden is kopij van clubleden van harte welkom, niet alleen
van de atletiek. Hoe vergaat het die andere afdelingen, hoe blijven de sporters gezond en fit (of
niet)? Schrijf je persoonlijke verhaal en stuur het in voor de nieuwsbrief.
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van
15 december 2020: NieuwsbriefFortius@outlook.com
Veel leesplezier,
Joke Torbijn / Henk Nugteren
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VAN HET BESTUUR
[door Jan van Dalen]

Mededelingen uit het bestuur
•

Sinds de nieuwsbrief van 17 oktober zijn er ten gevolge van de stijging van de
coronabesmettingen weer nieuwe (tijdelijke) maatregelen ingevoerd. Elke keer dienen er
aanpassingen plaats te vinden, zoals de sluiting van de kantine, kleedkamers en
doucheruimte, groepsgrootte van de trainingen, het vervallen van de groepslessen. Na elke
persconferentie komen er bij het bestuur onmiddellijk vragen hoe een en ander moet worden
uitgevoerd. Vaak weten wij dat op dat moment ook niet. Afgewacht moet worden hoe
NOC*NSF en de Atletiekunie hun protocollen aanpassen. Dit geldt ook voor de
Veiligheidsregio met betrekking tot de Noodverordening. Gezien de hoge stijging van het
aantal besmettingen en de ziekenhuisbezetting in Dordrecht was er zelfs even sprake van een
avondklok. Echter, zover is het niet gekomen. Dankzij onze trainers en instructeurs wordt
geprobeerd om zoveel mogelijk de trainingen en lessen (soms in aangepaste vorm) doorgang
te laten vinden, zodat de leden de sport kunnen blijven beoefenen. Het bestuur is trots op hen.
Op 17 november is er weer een persconferentie van de regering. Op het moment dat ik dit
stukje tik is het al wel bekend dat de maatregelen van 4 november niet verlengd zullen worden
(betrekking hebbende op musea, zwembaden, dierentuinen, et cetera). Voor Fortius is het
van belang te weten of de groepslessen weer door mogen gaan en de grootte van de
groepstrainingen weer uitgebreid kan worden. Als hierover meer bekend is, zal dit met de
leden worden gedeeld via de nieuwsflits, website en sociale media.

•

Door al die onzekerheid over de ontwikkelingen van de coronabesmettingen en de
maatregelen hebben de Wedstrijd Organisatie Commissies (weg en cross) besloten tot 1 april
alle wedstrijden af te gelasten, dus geen veldcrosscompetities, Wantijparkloop,
schapenkoppencross, Merwelandencross, trainingsloop marathon Road to Rotterdam en de
Riwal halve marathon.

•

De eigenaar van Agro Delta, de hoofsponsor van de Agro Delta Halve Marathon –
Drechtstadloop, heeft Fortius verrast met een donatie. Het bestuur is dankbaar voor deze
geste in deze onzekere (financiële) tijden. Overigens gaat onze dank ook uit naar de andere
sponsors en adverteerders, die ons blijven steunen.

•

RaboClubsupport, waarbij door klanten van de RABO bank IJsselmonde – Drechtsteden
gestemd kon worden op hun favoriete club, heeft Fortius € 1195,84 opgeleverd. Dit jaar
hebben 222 verenigingen en stichtingen deelgenomen aan deze actie, er is bijna 16000 keer
gestemd door de leden van de bank. Samen verdeelden de clubs € 180 000. Fortius
behoorde bij de top tien. Leden, die gestemd hebben bedankt voor deze opbrengst.

•

Het algemeen bestuurslid James Breidel heeft met ingang van 3 oktober 2020 zijn
bestuursfunctie om persoonlijke redenen beëindigd. Het bestuur vindt het jammer, maar
respecteert zijn besluit en bedankt hem voor zijn inzet.
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•

De Atletiekunie heeft zich als doel gesteld om de eerste sportbond te zijn waar alle terreinen
van de atletiekclubs rookvrij zijn. Op dit moment zijn 109 atletiekterreinen deels of geheel
rookvrij. Afgelopen zomer heeft de campagne Rookvrij Kinderspel vanuit netwerk Nederland
Rookvrij plaatsgevonden. In totaal is er bijna 79000 keer getekend voor een rookvrije sportclub
(terrein), waarvan zo’n 800 keer voor atletiekclubs. Het gaat hier om locaties die nog niet
(geheel) rookvrij zijn, maar het publiek vraagt er wel om. Uit de gegevens van de campagne
Rookvrij Kinderspel blijkt dat ervan die 800 handtekeningen, 107 bij Fortius zijn neergezet. Dit
betekent dat er behoefte is aan een (gedeeltelijke) rookvrije omgeving bij Fortius. Het bestuur
zal dit onderwerp agenderen in het overleg met de Stichting Sportpark Reeweg. In deze
Stichting participeren, naast de gebruikers van het sportpark, ook de gemeente Dordrecht
(eigenaar van het sportpark).

•

Het bestuur had de nieuwjaarsbijeenkomst gepland op 4 januari 2021, echter door de
onzekere coronamaatregelen zal deze worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.
Mogelijk kan dit samengaan met de officiële opening van onze gerenoveerde kantine. De
leden zullen te zijner tijd worden geïnformeerd.

•

Door het ontbreken van de netten om de werpkooien kunnen tijdens de trainingen van het
discuswerpen en het kogelslingeren onveilige situaties ontstaan. Derhalve heeft het bestuur
besloten dat het niet toegestaan is om, zolang de netten niet aanwezig zijn, discus te werpen
of kogel te slingeren. De netten worden in de winter door de gemeente verwijderd, maar nu er
door de corona zoveel mogelijk buiten wordt getraind, heeft het bestuur bij de gemeente
verzocht om de netten terug te hangen. Echter de gemeente heeft, op dit moment, hierop nog
niet gereageerd.

Met vriendelijke groet,
Jan van Dalen
secretaris Fortius

[Advertentie]

5

FORTIUS 125 JAAR
[door Alice van Driel]

Ook al lijkt het nog ver en weet niemand hoe we en wanneer we weer samen
een feest mogen vieren, toch zijn we gestart met nadenken over de viering
van het 125-jarig bestaan van Fortius. 5 juli 2021 bestaat de vereniging 125
jaar. Er wordt bij een fusievereniging altijd gekeken naar de oudste
vereniging, Hercules is 5 juli 1896 opgericht.
Om alvast in de agenda te zetten: 3 juli 2021 is er de gehele dag wat te doen
voor alle leden op het Fortiusterrein. De exacte invulling van de dag wordt
later bekend gemaakt. Een feestavond wordt half september georganiseerd.
Er zijn twee verschillende feestmomenten, het eerste bij de oprichtingsdatum,
het tweede half september, dichtbij de oprichtingsdatum van Parthenon.
Onder aanvoering van Piet Barends is een commissie gevormd die de
komende tijd aan de slag zal gaan om het 125-jarig bestaan niet zomaar
voorbij te laten gaan. De andere leden zijn Monique de Lange, Toos Volmer,
Chris den Hartog en Alice van Driel. Misschien wordt u de komende tijd wel
om meedenken of een gunst gevraagd, natuurlijk kunt u ook ėėn van deze
vier mensen aanspreken als u een goed idee heeft!

Logo door Elise Beljaars

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/uitslagenfortius/ranglijsten-10-besten-fortius.
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IN GESPREK MET LUCAS VAN DIJK
[door Henk Nugteren]

Op 22 september werd de 10-jarige Fortius A-pupil Lucas van Dijk beëdigd als kinderburgemeester
van Dordrecht. Tijdens de ceremonie werd Lucas door burgemeester Kolff geprezen om zijn
enthousiasme. Nog nooit eerder had Fortius een zo prominente Dordtse burger in de gelederen bij
de pupillen, reden genoeg dus om nader kennis te maken met Lucas. Vanwege de
coronamaatregelen en de complicaties daarvan was het moeilijk om een afspraak te maken en
daarom werd, zoals zo vaak eerder dit jaar al het geval was, het gesprek per mail afgehandeld.
Lucas zit in groep 7 van school Vest en uit zijn antwoorden blijkt
dat hij zowel voor school en atletiek als ook voor zijn
burgemeesterschap even enthousiast is. Toen Lucas na de eerste
coronagolf weer naar school mocht, kwam hij huppelend het
schoolplein op. Dat werd door een journalist van RTV Dordrecht
opgemerkt, met als gevolg dat Lucas meteen een microfoon werd
voorgehouden. Die avond werd het filmpje zelfs uitgezonden op
NPO1. In die tijd had ook in de krant gestaan dat men in Dordrecht
op zoek was naar een nieuwe kinderburgemeester als opvolger
van Marije Vennix, waarop zijn ouders suggereerden dat het
misschien wel wat voor Lucas zou kunnen zijn. Ook Lucas leek het
wel wat, maar daarmee was hij natuurlijk nog niet benoemd.
Volgens de procedure moest er door de kandidaten een filmpje
worden gemaakt waarin in één minuut werd uitgelegd wat de
motivatie was om kinderburgemeester te worden en wat je als de
belangrijkste actiepunten zag. Lucas gebruikte die minuut om
duidelijk te maken dat zijn belangrijkste doel is meer plezier en
veiligheid op en rondom scholen te realiseren. Uit alle inzendingen
werd door een jury bestaande uit burgemeester Kolff, raadsgriffier
Wepster en de vorige kinderburgemeester Marije, uiteindelijk die
van Lucas geselecteerd.
Lang voordat Lucas kinderburgemeester werd, was hij al actief
pupil bij de atletiekafdeling van Fortius. Hij begon al met atletiek
toen hij nog maar 5 jaar oud was, voornamelijk omdat hij rennen
en sporten zo leuk vond. Na een proefles bij de trainingsgroep van
Daniël (Hermus) besloot hij meteen lid te worden en daar heeft hij
nog steeds geen spijt van getuige zijn eigen woorden: “Het is er
supergezellig en ik kan er lekker sportief bezig zijn”. Het
aantrekkelijke van atletiek is volgens Lucas dat er naast hardlopen
nog zo veel meer andere onderdelen zijn, zodat er altijd wel een
nummer is dat je leuk vindt om te doen. Op dit moment is
vortexwerpen een van zijn favoriete nummers, maar hij heeft ook
veel plezier in de spelletjes die tijdens de trainingen worden
gedaan. “Ook een lekker stuk hardlopen vind ik heerlijk om te
doen.”
Zo’n lekker stuk hardlopen doet Lucas ook graag met zijn opa als
hij daar uit logeren is. Twee keer per week loopt opa nog met een
vriend en als Lucas er is gaat hij gezellig mee een stuk door de
duinen rennen. Uiteraard is er dan na afloop iets te drinken met
wat lekkers en dan kunnen ze weer terug naar oma.
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Een trotse Lucas na zijn beëdiging.

In de hal, in afwachting van de start van de
Riwal-jeugdloop 2019.

Dit jaar konden vanwege covid veel activiteiten niet doorgaan en
moesten zelfs de trainingen voor enkele maanden worden
gestopt. Gelukkig mochten de pupillen en junioren als eersten de
draad weer oppakken en daar was Lucas heel blij mee. Hij gaat
met veel plezier naar de trainingen op de zaterdagochtend en
sinds kort is hij ook weer begonnen met de trainingen op de
woensdagavond. Zoals gebruikelijk werden de leeftijdsgroepen
per 1 november weer opnieuw ingedeeld, met als gevolg dat
Lucas de groep van Mark heeft verruild voor de groep van
Jurgen. Wedstrijden heeft Lucas nog niet veel gedaan, voor hem
is atletiek gewoon een leuke sport om te doen, dat kan ook
zonder wedstrijden. Hij hoeft er ook niet per se heel goed in te
worden, zolang hij maar lekker in beweging kan blijven met een
leuke groep om zich heen.
Ook voor het kinderburgemeesterschap heeft covid gevolgen.
Normaal wordt de burgemeester bij leuke activiteiten, zoals de
buitenspeeldag en de intocht van Sinterklaas, vergezeld door de
kinderburgemeester. Helaas komt daar dit jaar niet veel van
terecht. Toch heeft Lucas sinds zijn beëdiging op 22 september,
de gebeurtenis in het Stadhuis die hij naar eigen zeggen ‘wel erg
spannend’ had gevonden, al wel enkele activiteiten kunnen
Lucas met succes op weg naar de finish,
ontplooien. Zo heeft hij interviews gegeven voor Jong078 en AD
Riwal-jeugdloop 2019.
De Dordtenaar en heeft hij kunnen meedoen aan een
promotiefilmpje voor het jongerenlintje De Dordtse Beloften.
Deze laatste jongerenonderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan Dordtenaren tussen 6 en 21 jaar die een
bijzondere prestatie hebben geleverd voor anderen of voor de stad, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of door
een heldendaad.
Het recentste filmpje waarin Lucas
meespeelt heeft te maken met de
alternatieve Sinterklaasintocht in
Dordrecht, die uiteraard op de officiële
intochtsdatum van Sinterklaas
(zaterdag 14 november) al te zien zal
zijn geweest op RTV Dordrecht.
Volgens Lucas was dit echt gaaf
geworden, dus terugkijken mocht je het
gemist hebben.
Het kinderburgemeesterschap
betekent dat Lucas met de gemeente
mee mag praten als het over zaken
gaat waar kinderen mee te maken
De twee Dordtse burgemeesters wachten op Sinterklaas.
hebben, en daarom voelt het voor hem
echt als een verantwoordelijke taak.
Gelukkig kan hij, mocht er iets zijn, altijd mailen of spreken met de burgemeester of met iemand anders bij de
gemeente waarmee hij contacten onderhoudt.
Over zijn belangrijkste doel, plezier en veiligheid op en rondom school, heeft Lucas al veel nagedacht en ook
plannen gemaakt. In zijn eigen woorden komt het op het volgende neer:
“Mijn belangrijkste doel is meer plezier en veiligheid op en rondom scholen. Dus behalve dat alle kinderen
gewoon veilig naar en van school moeten kunnen komen (en zeker met de fiets of te voet), moet er ook meer
plezier zijn op school zelf. Dus bijvoorbeeld minder steen op schoolpleinen en meer groen, klim- en
klautertoestellen en bomen. Of ik daar iets aan kan veranderen ben ik nog aan het bespreken; in ieder geval
heb ik al goede ideeën en foto’s kunnen verzamelen over wat en hoe het beter kan.”

8

Ook op school voelt Lucas zich prima. Hij vindt alle vakken
leuk, maar het beste is hij in rekenen. Na zijn benoeming
heeft hij getrakteerd en heeft de juf het filmpje van de
beëdiging in de klas laten zien, dat vond hij echt tof. Zijn
klasgenootjes vinden het ook superleuk en zeggen dat de
functie ook goed bij hem past. Burgemeester Kolff zal nog
langskomen op school om kennis te maken met de klas en
uit komen leggen wat de gemeente doet voor Dordrecht en
hoe dat werkt. Ook dat zal een bijzondere gebeurtenis
worden voor de hele klas.
Omdat hij vanwege de coronamaatregelen weinig mee op
pad kon naar activiteiten, is Lucas heel actief geworden op
sociale media en dat vindt hij ook leuk om te doen, dus
iedereen is welkom om hem te volgen op @LcsVanDijk.

Tijdens de beëdigingsceremonie in de Raadszaal.

Na alle sportactiviteiten en het kinderburgemeesterschap durf ik haast niet meer aan Lucas te vragen of hij
ook nog tijd heeft voor andere hobby's. Maar hij schrijft wel op dat computeren, buiten spelen met zijn zusje,
knutselen en legospelen daar wel toe behoren. Buitenspelen moest helaas even onderbroken worden omdat
covid spelbreker was, maar eigenlijk vond Lucas het nog het meest vervelend om niet gewoon de eerste
schooldag na de herfstvakantie mee te kunnen doen. Zonder bezoek vond hij ook niet echt gezellig, maar aan
de andere kant werd er wel vaak geknutseld en gekleurd. Gelukkig mocht hij op 5 november weer op school
beginnen.
Volgens Lucas heeft het kinderburgemeesterschap weinig te maken met zijn atletiekbeoefening en Fortius.
Hoewel, dit interview gaat hij wel op zijn sociale media zetten, iets dat hij zonder kinderburgemeesterschap
niet gedaan zou hebben. Lucas beseft dat hij voor een jaar kinderburgemeester is en dat er volgend jaar weer
een ander zal worden uitgekozen. En voegt daar aan toe dat hij natuurlijk veel langer atletiek wil blijven doen
bij Fortius.

Tevreden aan de finish van de loop.

Een mooi motto voor Lucas: voor Dordrecht en voor Fortius.
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BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN INDOOR 2021
Het is uiterst onzeker of de Nederlandse kampioenschappen indoor in 2021 door zullen gaan, maar
de Atletiekunie heeft voor de NK’s in Apeldoorn de volgende data vastgesteld.
Za/Zo 06/07 februari
Za/Zo 13/14 februari
Za/Zo 13/14 februari
Za/Zo 20/21 februari

ASICS NK Indoor U20 & U18
NK Indoor Masters
NK Indoor Meerkamp
AA-Drink NK Indoor Senioren

Zie voor informatie en inschrijven nkindoor.nl en atletiek.nu.

COMPETITIEDATA 2021
Ook de data van de competitiewedstrijden van volgend jaar zijn al bekend. Alles uiteraard onder
voorbehoud van de ontwikkeling rondom covid-19.
CD-junioren
17 april
1 mei
19 juni
18 september finales
AB-junioren
11 april
9 mei
30 mei
5 september NK Teams junioren
Senioren
25 april
16 mei
4 juli
12 september Promotie/degradatiewedstrijd
Masters
18 april
5 juni
19 september landelijke finale
Kogelslingerproject voor de jeugd: zie jeugdrubriek (pagina 12).
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

Ik zat er vorige maand helaas niet naast. Er zijn inderdaad geen
uitslagen van wegwedstrijden of crossen te melden deze maand.
En hoewel er stippen op de horizon staan, zijn die nog te ver weg
om al een serieuze wedstrijdkalender te kunnen samenstellen.
Om toch deze rubriek in stand te houden zou het interessant zijn
als wegatleten hun eigen verhaal over deze zware periode
schrijven. Stuur je ervaringen, trucjes, innovatieve oplossingen of
frustraties als bijdrage voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15
december naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com.

Foto Jos Nieuwland

WEDSTRIJDKALENDER
Tot 15 januari is de kalender vrijwel leeg. De meeste wedstrijden staan erop met
vermelding Afgelast. De wedstrijden die deze vermelding niet hebben blijken na
consultering van de website van de organisatoren eveneens afgelast.
De enige twee wedstrijden in de buurt die nog steeds op de kalender en op de sites
van de organiserende verenigingen staan zijn:
19 december: Alblasserbosloop in Alblasserdam

www.aaa-atletiek.nl

31 december: Oliebollenloop in Schoonhoven

www.avantri.nl

Zou je hieraan mee willen doen dan verdient het wel aanbeveling op een later
moment nogmaals de sites te controleren, dat kan teleurstellingen voorkomen.
Verder staan er her en der in het land nog wel wat wedstrijden aangekondigd, maar
in verband met de huidige situatie zijn verre reizen eveneens niet aanbevolen.
Wel worden er virtuele lopen georganiseerd of zijn er virtuele edities van bestaande
lopen. Deze zijn te vinden op:
https://www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen/virtuele-hardloopkalender/
Het zal de winter van de eenzame
hardloper worden, want lopen in je
eentje of hooguit met een tweetal is
nog altijd toegestaan. Wat op zich
een mooie ervaring kan zijn.
Zullen we ooit nog in een situatie
als hiernaast terechtkomen? Het
zal nog wel even wachten zijn en
misschien zijn we het dan wel zo
ontwend dat we er niet eens meer
naar uit zien. Of juist naar
snakken?
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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.

PROJECT KOGELSLINGEREN
[door Piet Barends]

Wie de laatste weken op zondagochtend of op maandagavond op de baan was, kon een aantal
junioren in actie zien op het nummer kogelslingeren.
Het begon allemaal in de zomer, vanaf het moment dat er weer op de baan getraind mocht worden,
met één atleet en twee trainers. Bij navraag van Vita van Dorp bleek er één jongen C belangstelling
te hebben voor het nummer.
Gedurende een paar maanden was Freek Bosveld de enige
gegadigde. Kogelslingeren is een moeilijk technisch
nummer, waarvoor – voor men het volledig kan beheersen
– toch wel de nodige jaren moeten worden uitgetrokken.
Niet voor niets begint men in het buitenland al op negen- à
tienjarige leeftijd met dit nummer, met aangepast gewicht
natuurlijk. Na een paar maanden kan men de eerste
beginselen echter wel al aardig onder de knie krijgen.
Na enige tijd als enige junior het nummer serieus beoefend
te hebben, bleek er na de werpvijfkamp van 1 oktober ook
vanuit andere junioren belangstelling te zijn en na de
werpvijfkamp op 11 oktober bleek de groep gegroeid te zijn
tot een vijftal atleten. Na actief werven door Vita van Dorp
groeide de belangstelling en ondertussen bestaat de groep
uit een tiental atleten, die serieus trainen. Momenteel
varieert de groep in leeftijd van 13 t/m 15 jaar (eerstejaars
junior C t/m eerstejaars junior B). Daar ze allen op de
middelbare school zitten, gooien toetsweken nog wel eens
roet in het (trainings)eten, maar dat mag de (trainings)pret
en -ijver niet drukken.
Het was jammer, dat eind oktober de geplande
Achter het net gaat Freek Bosveld schuil.
werpwedstrijden niet meer doorgingen, want tijdens training
– na een viertal trainingen – wist Julia van Dorp (toen nog meisje C) een afstand te halen van 34
meter, ruim 2 meter verder dan het bestaande clubrecord. Als het meezit, zijn er op 27 december
2020 in Amsterdam en op 9 januari 2021 in Apeldoorn weer werpwedstrijden, waar men ook kan
kogelslingeren.
Vanaf half oktober moest er enigszins aangepast worden getraind, daar het net van de discus/kogelslingerkooi werd verwijderd. Dit betekende, dat er elke keer weer op werd gehamerd om, wat
er ook gebeurt, het handvat van de slingerkogel niet los te laten en dat iedereen, die op dat moment
niet werpt, zich op zo’n 15 tot 20 meter afstand van de ring bevindt in de sector, die het minst
gevaarlijk is (neergaande beweging van de kogel). Helaas heeft ondanks alle getroffen
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veiligheidsmaatregelen het bestuur
besloten, dat er vanaf heden niet
meer getraind mag worden op het
nummer kogelslingeren, zolang de
netten ontbreken.
Volgend jaar is het nummer
kogelslingeren opgenomen in de
junioren A/B competitie (derde
wedstrijd) en het zou toch wel
prettig zijn een werp(st)er te
hebben, die dan een woordje mee
kan spreken. Het is daarom
jammer, dat het begonnen project,
want zo mag je het toch wel zien,
als het even tegenzit zo’n vier en
een halve maand stil komt te
liggen. Er wordt weliswaar binnen
de groep naar alternatieven
gezocht, maar het is de vraag hoe
effectief die zijn.

Ook fotograaf Vita van Dorp lijkt niet erg dicht bij de ring te durven komen.
Links: Jil Vogelaar
Rechts: Julia van Dorp

PRIJSUITREIKING PR-COMPETITIE EN EINDSTAND
[door Piet Barends]

Op 31 oktober 2020 eindigde de PR-competitie voor het jaar 2019-2020 en op zaterdag 14 november
2020 vond de prijsuitreiking plaats.
Het was dit jaar door de coronacrisis een geheel andere PRcompetitie dan voorgaande jaren. Er werden maar heel weinig
PR’s gevestigd, verbeterd of geëvenaard. Niet verwonderlijk,
als men weet, dat alle competitiewedstrijden werden afgelast.
Voor de pupillencompetitie met zo’n zeventig deelnemers van
Fortius op vier nummers per wedstrijd betekent dat 1400
minder kansen op een PR. Hiervoor kwam nog wel de
openingswedstrijd van de gerenoveerde atletiekbaan in
Alblasserdam in de plaats, maar daar deden beduidend
minder Fortius pupillen aan deel dan aan de gewone
competitie. De CD-competitie – met de nieuwe opzet – is toch
goed voor vier wedstrijden met zo’n veertig CD-junioren van
Fortius per wedstrijd, die elk aan twee nummers (exclusief de
estafettes) meedoen. Toch ruim 300 minder kansen op een
PR. Daarbij vielen ook nog de indoor clubkampioenschappen
en de indoor recordwedstrijd weg, terwijl door te veel rugwind
bij de clubkampioenschappen alle prestaties op de sprint en
op één na alle prestaties bij het verspringen niet meetelden.
Piet Barends met Sportius.
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Het moest dus voornamelijk komen van de weinige individuele wedstrijden buiten (de regio)
Dordrecht, die nog doorgingen en het is dan ook niet verwonderlijk dat de prijzen gingen naar de
atleten, die daar actief waren.
Bij de jongens pupillen was al snel duidelijk dat Noah van Bezooijen op de overwinning af stevende.
Voor de tweede en de derde plaats was het tot aan het eind (helaas al op 30 september) nog heel
spannend. Bij de meisjes pupillen was het tot het laatst spannend en aan het eind bleek dat Pepa
Hermus nipt had gewonnen.
Bij de jongens junioren won Maxim van Dorp met een straatlengte voorsprong en ging het er aan het
eind alleen nog om de tweede plaats (de verliezer zou derde worden). Bij de meisjes junioren stond
Anniek de Lange geruime tijd met een behoorlijke voorsprong op kop en ze bleef aan de leiding, daar
de eindsprint van Veerle Uilhoorn, mede dankzij de werpvijfkamp op 11 oktober in Vlaardingen, net
iets te kort schoot. Wel was de strijd om de derde plaats nog spannend en gaf wederom de zelfde
werpvijfkamp de doorslag.
De prijsuitreiking verliep ook anders dan in voorgaande jaren. Geen prijsuitreiking in een volle kantine
met een extra consumptie voor alle aanwezige deelnemers, maar een sobere prijsuitreiking buiten bij
de ingang van het terrein, daar de ouders niet op het terrein mogen komen, maar op het pad achter
de sloot hun kinderen moeten opwachten. Zodoende konden de ouders toch nog de prijsuitreiking
van redelijk dichtbij meemaken. De diploma's, die deze dag niet konden worden uitgereikt, zullen
tijdens de komende trainingen aan de pupillen worden gegeven.
Hopelijk is volgend jaar de situatie weer normaal. De volledige eindstand:
Meisjes pupillen
80
75
75
70
70
70
60
60
55
55
50
50
50
50
50
50
45
45
45
40
40
40
40

Mila van Eersel
25 Aimy de Koning
Annika Boertje
Merle de Koning
Naomi Reiziger
29 Marley Guebadj
Soe Nelson
Yfke Broere
32 Danouk Maasdam
Gemma Doff
Lizzy Stolk
35 Hiyabel Aman
36 Cato Schop
Kelly Berlips
Lisa Markusse
Liz Wieringa
Mare Simons
Tamara Berlips
42 Alva Weringa
Eva Versluis
Julie Adeney
Lisa de Haas

130
75
70
60
60
60
60
55
45

10 Arend Vogelaar
Ilay de Koning
Timo Kähler
13 Jaiven Breidel
Joel Copsy
Sem Schoester
Sven Schenkel
17 Bram Kähler
Samuel Maas

1 Pepa Hermus
2 Anne Schoester
Tula Hermus
4 Alyssah Bailey
Lisa van Schaik
Maud van Rooij
7 Amber Jansen
Fe Nelson
9 Allison van Meggelen
Tess Plaisier
11 Bo van Driel
Elin Wessels
Fenne de Koning
Iris Slooten
Nina Blokland
Rosa Paling
17 Danita Magermans
Fae Suijkerbuijk
Fleur van der Glas
20 Bo Janssen
Jessica Mijdam
Jill Slotboom
Lisa Grootenboer
Jongens pupillen
1 Noah van Bezooijen
2 Dex van der Laan
3 Lenni Reif
4 Leensey Bilkerdijk
Mats Grootenboer
Rick Thomas
Sjors van der Laan
8 Santiago Roelofs
9 Tinus Reif

40
30
30
30
30
25
25
25
20
20
20
15
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5

Meisjes pupillen.
40
40
40
30
30
30
30
25
25

19 Dwayne de Vries
Florian Ophorst
Jesper van Leeuwen
Lars Groenewegen
Thijs de Reus
24 Bastiaan de Jong
Menno van Leeuwen
Salomon Paling
27 Justen Houben
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20
20
20
20
20
15
15
15
10

Thijs Mettes
29 Daan Weber
Fenno van 't Land
Lenn Boer
Levi Berlips
Milan van Ginneken

10
5
5
5
5
5

Meisjes junioren.

Jongens pupillen.
Meisjes junioren
1 Anniek de Lange
2 Veerle Uilhoorn
3 Julia van Dorp
4 Norah de Bruijn
5 Jil Vogelaar
Savannah Bailey
7 Novi Hermus
8 Danica de Bruijn
Floor Zebel
Jongens junioren
1 Maxim van Dorp
2 Sven Hurkmans
3 Freek Bosveld
4 Ruben van Roosmalen
5 Lucas Gennisse
Thomas van Roosmalen
7 Ota Aigbosuria
8 Samuel van Well
9 Milan Vink
10 Luuk Bosveld
Rune Veraart
Yerne Biesterveld
13 Alexander van Namen
Mees Schneider
Tijn van Driel
Tim Leeman
17 Yuma van Dijkhuizen
18 Jaime Joele
Ruben Smit
Thijs Haak

115
105
80
70
65
65
60
50
50

Kaylena de Bruijn
50
11 Cristy Pieter
45
12 Danine Markesteijn
40
Eva Rijnsaardt
40
14 Yoni Markesteijn
35
15 Chelsia Alves da Silva (Carlos) 30
Marit van Zetten
30
Noa Grootenboer
30
18 Eva Blokland
25

19 Kristen Maasdam
Lene in 't Veld
Loïs Alberts
Pien Vogelaar
23 Evy Wessels
24 Nikki de Winter
25 Fabienne de Jong

180
110
105
70
65
65
55
45
40
35
35
35
30
30
30
30
20
5
5
5

Jongens junioren.
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20
20
20
20
15
10
5

TOUR DE TRUMP

COLUMN
HENK NUGTEREN
No 155

De meeste Amerikanen willen graag sport en politiek gescheiden houden, maar dat is er
de laatste vier jaar niet eenvoudiger op geworden. Ook eerder waren er activisten onder
topsporters (Black Power, OS Mexico, 1968), maar met de #Me Too en de Black Lives
Matter bewegingen werden veel sporters en sportteams strijders voor mensenrechten.
Het optreden van Donald Trump wakkerde het activisme onder sporters nog verder aan.
Basketballers uit de NBA staakten in augustus drie dagen, nadat Jacob Blake door de
politie in Kenosha was neergeschoten. Een van hun eisen was dat hun heilige
playground Madison Square Garden in november zou worden gebruikt als stemlocatie.
En inderdaad stonden er begin november rijen stemmers voor de poorten van deze
sport- en muziektempel in het centrum van New York. De sporters die dit voor elkaar
kregen hadden duidelijk niet de bedoeling om de herverkiezing van Trump te promoten.
Dat blijkt wel uit het feit dat het tussen Trump en de sport tijdens zijn ambtsperiode
voortdurend oorlog was. Knielende footballspelers zoals Colin Kaepernick moesten
volgens Trump gewoon ontslagen worden. Traditioneel werden sportkampioenen uit
allerlei disciplines voor een bezoekje aan het Witte Huis uitgenodigd, iets wat voorheen
door de meeste sporters als een eer werd gezien. Maar toen Trump de gastheer was,
werd er minder vaak aan de deur van het Witte Huis gebeld.
Hoewel de meeste sporters niet zo gecharmeerd zijn van Trump, zijn hun werkgevers,
de bazen van basketbalclubs, American footballclubs en honkbalteams, dat wel. Dat
blijkt uit een onderzoek van sportzender ESPN, waarin werd berekend dat sportclubeigenaren gezamenlijk sinds 2015 ruim 45 miljoen dollar gedoneerd hebben aan
politieke doelen, waarvan 34 miljoen aan de Republikeinen. Maar al dat geld heeft niet
kunnen voorkomen dat Trump de verkiezingen verloor. De overweldigende meerderheid
van oprechte sporters en ware sportliefhebbers die op Biden hebben gestemd, heeft
daar ongetwijfeld aan bijgedragen.
En Trump was zijn carrière nog wel zo veelbelovend gestart als sporter en sportorganisator in sporten als golf, boksen, worstelen en football. Maar ook toen al moesten
zíjn wedstrijden de grootste ter wereld worden. In 1989 organiseerde hij een wielerronde
die de Tour de France naar de kroon zou stijgen. Hoe zou hij die wedstrijd anders
hebben kunnen noemen dan de Tour de Trump? Toen tijdens de tweede editie in 1990
al bleek dat Amerika nog lang niet rijp was voor het wielrennen en het een illusie was
Trump’s Tour boven aan de UCI kalender te laten prijken, was het snel gedaan. Exit
Trump. De ronde mocht blijven bestaan, maar Trump wilde er niets meer mee te maken
hebben. In 1991 werd de wedstrijd overgenomen door DuPont en ging verder als de
Tour DuPont, met als eerste winnaar Erik Breukink. Het is mij niet bekend of er ooit aan
gedacht is een proloog op de Baanhoekweg te rijden.
Zo makkelijk als toen lijkt Trump zijn verlies deze keer niet te zullen nemen. Hopelijk
heeft hij niet nog een Tour de Trump in gedachten en kunnen Amerikaanse sporters de
komende jaren weer in alle rust hun ding gaan doen. Maar dan zal ook eerst het
coronavirus een kopje kleiner moeten worden gemaakt. En in die strijd kunnen ze er
geen Tour de Trump meer bij hebben. Ook hier niet.
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AGENDA
De twee wedstrijden van de veldloopcompetitie die vorige maand nog op de agenda stonden
zijn helaas ook afgelast. Er zal deze winter geen veldloopcompetitie plaatsvinden. Daarnaast
heeft ook de wedstrijdorganisatiecommissie van weg- en crosswedstrijden besloten tot 1 april
geen wedstrijden te organiseren. Dit betekent dat er geen Wantijparkloop, geen
Schapenkoppencross, geen Merwelandencross en geen Riwal Halve Marathon zullen worden
georganiseerd.
Als gevolg van bovenstaande is de agenda voor de komende twee maanden LEEG.
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via
nieuwsbrieffortius@outlook.com.
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl.
Dit geldt gedurende de coronacrisis ook voor trainingen en groepslessen.

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF:

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

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

Logo door Elise Beljaars
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