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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 
oktober 2021 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 
15 oktober 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, 
 
Na een onderbreking in augustus is de nieuwsbrief 
weer terug (van vakantie). Na genoten te hebben van 
de Nederlandse atleten in Tokio, gaan we er ook bij 
Fortius weer stevig tegenaan. Door de versoepeling 
van de coronamaatregelen is dat met enkele 
beperkingen ook weer goed mogelijk. In deze 
nieuwsbrief vinden we weer wedstrijduitslagen, 
clubrecords en andere successen van Fortiusatleten. 
Deze maand hadden we een gesprek met Julia en Vita 
van Dorp, medeverantwoordelijk voor een succesvol 
kogelslingerproject bij Fortius. 
Ook staan er weer interessante wedstrijden op de 
kalender zoals over enkele weken het clubkampioen-
schap en in november de Drechtstadloop.  
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 oktober 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 
 
 De vakanties zijn voorbij. Het bestuur hoopt dat iedereen, ondanks de coronamaatregelen, toch 

heeft kunnen genieten van de vakantie en gezond is thuisgekomen. 
 

 Wij zijn het nieuwe seizoen begonnen met een geweldige OPEN DAG op 4 september, in het 
kader van ons 125 jarig jubileum, op de atletiekaccommodatie. Wij hebben ons gepresenteerd 
aan Dordrecht. Het was gezellig druk en het mooie weer hielp goed mee. Hulde aan de 
jubileumcommissie en de helpers. Op 9 oktober is de feestavond gepland voor de volwassenen. 
Maar corona is het land nog niet uit. Het organiseren van een feest geeft nog te veel beperkingen 
en het is gebleken dat nog niet iedereen zich vrij genoeg voelt om een feest bij te wonen. Daarom 
heeft de jubileumcommissie in overleg met het bestuur besloten om de feestavond te verplaatsen 
naar maart 2022. De exacte datum volgt later dit jaar. 
 

 In de persconferentie van 14 september heeft de regering aangekondigd dat op 25 september 
onder andere de 1½-meter maatregel komt te vervallen. Dit was eigenlijk de enige maatregel die 
nog voor onze sport gold. Publiek en ouders moesten bij wedstrijden en trainingen deze afstand 
tot elkaar houden. Wel blijven de horecabeperkingen voor onze kantine van kracht. Toegang zou 
alleen kunnen via het coronatoegangsbewijs. Hoe dit in de praktijk dient te worden uitgevoerd is 
nog onduidelijk. Gehoopt wordt dat hierover meer bekend wordt voor 25 september. Het bestuur 
verzoekt dat een ieder zich blijft houden aan de basisregels en de huidige regels tot 25 
september. Ik verwijs naar de Fortius Nieuwsflits van 14 september 2021, die op voornoemde 
datum naar alle leden is gemaild. 
 

 De afgelopen maanden kon er weer aan atletiekwedstrijden worden deelgenomen. Hiervan is 
gretig gebruik van gemaakt door onze atleten. Er werden podiumplaatsen behaald en persoonlijke 
en clubrecords verbroken. Geweldige prestaties zijn geleverd. Op de website en elders in deze 
nieuwsbrief zijn de uitslagen van de diverse wedstrijden vermeld. 
 

 Op 7 juli 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering in de kantine plaatsgevonden. Het concept 
verslag van de vergadering is geplaatst op de website: 
zie https://fortiusdrechtsteden.nl/images/Bestuur/Verslag_ALV_7-7-2021.pdf  
 

 De penningmeester Chris den Hartog had al eerder te kennen gegeven te willen stoppen met zijn 
werkzaamheden, maar door de coronaperiode is hij loyaal aan de vereniging gebleven. Hij stopt 
per 31 december 2021. De vacature van penningmeester is naar alle leden gemaild. In deze 
nieuwsbrief is de vacature ook opgenomen. 
 

 In de nieuwsbrief van juni vermeldde ik dat de Elektronische Tijdwaarneming (ET) storingen 
vertoonde en niet meer betrouwbaar was. Na advies van diverse leden is besloten tot de 
aanschaf van een nieuwe ET. De keuze is gevallen op de ET van Time Tronics. Het apparaat is 
besteld. 
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 Het zal jullie niet zijn ontgaan dat er werkzaamheden in het Sportpark Reeweg aan de gang zijn. 
De voetbalclub Emma heeft de beschikking gekregen over een kunstgrasvoetbalveld. Er is een 
andere indeling van de velden. Op de vrij gekomen ruimte (noordzijde) wordt door de gemeente 
een buurtparkje ontwikkeld ten behoeve van de bewoners van de Vogelbuurt. De clubs en buurt 
worden betrokken bij de plannen. Deze zijn nog in een conceptueel stadium. 

 
 

Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
 
  

 
VACATURE PENNINGMEESTER 

 
Heb je een duidelijke affiniteit met financiën en financieel beleid, kan je goed 
communiceren, en heb je een paar uurtjes per week beschikbaar voor de club? 
Dan ben jij wellicht de penningmeester die we zoeken. 
 
Fortius is een – financieel gezonde – omni-vereniging waarvan verschillende takken van 
sport deel uitmaken en telt ruim 1500 leden.  
De huidige penningmeester, Chris den Hartog, heeft, na bijna 5 jaar in functie te zijn 
geweest, besloten zijn bestuursfunctie als penningmeester per einde 2021 te beëindigen.  
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester.  
Lijkt het jou leuk om, samen met vier à vijf andere enthousiaste vrijwilligers je steentje bij 
te dragen, deel te nemen aan het bestuur van jouw vereniging?  
 
Ben je nauwkeurig, betrouwbaar en wil je op beleidsmatig niveau vormgeven aan de 
toekomst van FORTIUS?  
Dan zijn we op zoek naar jouw hulp!  
 
Je wordt hierbij actief ondersteund door de op dit gebied zeer ervaren Annelies van der 
Kolk, die de financiële administratie doet. 
Als penningmeester vorm je samen met de voorzitter en secretaris de kern van het 
verenigingsbestuur.   
 
Heb je interesse en wil je ons helpen?  
Neem dan contact op met  
 
Chris den Hartog  
M: 0612039898 E: cddh@kpnmail.nl   
of  
Jan van Dalen, secretaris E: secretaris@fortiusdrechtsteden.nl 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tijdens een werpwedstrijd in het Zuiderpark in Den Haag heeft Julia van Dorp op 
zondag 22 augustus het clubrecord kogelslingeren voor meisjes junioren B met 
2,85 m verbeterd naar 41,22 m. Dat is een fikse verbetering van het oude record, 
dat ze zes weken eerder in Boskoop op haar naam schreef. Een volledig 
wedstrijdverslag is te lezen op onze website: 
https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/2044-julia-van-dorp-
verbetert-clubrecord-kogelslingeren 
Een interview met Julia staat op pagina 8. 
 
 
Historisch clubrecord 
 
Cristy Pieter schreef historie met haar clubrecord op de 80 meter. Cristy sprintte tijdens de C-spelen 
in Amsterdam op 8 augustus naar 10,18 s. Met deze fenomenale tijd liep ze het 51-jaar oude 
clubrecord 80 m MJC uit de boeken. Het was het alleroudste clubrecord van Fortius op een regulier 
onderdeel. In onze recordlijsten staan weliswaar enkele nóg oudere records, maar dat zijn allemaal 
records op onderdelen die zelden of nooit beoefend worden. 
Het oude clubrecord op de 80 meter MJC was gelopen op 21 juni 1970 en stond op 10 seconden 
precies. Zoals in die tijd gebruikelijk was, was het een handgeklokte tijd. Bij het vergelijken van 
handtijden en elektronische tijden, hanteren we de regel dat 0,24 s bij de handgeklokte tijd wordt 
opgeteld: 10,0 s handtijd = 10,24 s elektronisch. Zo berekend is de tijd van Cristy een verbetering 
met 0,06 s van het clubrecord uit 1970.  
Het oude record stond op naam van wijlen Treinita Douwens. Zij gold 
destijds als een uitzonderlijk talent. De werkelijke top heeft ze echter 
nooit bereikt, omdat ze met atletiek stopte nog voordat haar talent tot 
volle wasdom had kunnen komen.  
 
 
 
 
 
Estafette 
 
Op zaterdag 4 september organiseerde AV Spirit in Oud-Beijerland de Open Hoeksch Sprint, 
Estafette & Werpen. Vier snelle jongens van Fortius maakten van de gelegenheid gebruik om een 
Zweedse estafette (400-300-200-100m) te lopen. Met Timo de Kok op de 400, Flint Beenen op de 
300, Wessel de Lange op de 200 en Sven Hurkmans op de 100 meter was een goed team 
samengesteld. Ze liepen met elkaar de 2½ baanronde lange estafette in 2:15,97, een mooie tijd en 
een clubrecord voor jongens junioren B ofwel U18 Mannen, zoals deze categorie tegenwoordig wordt 
genoemd. Het clubrecord was vacant. 
 
 

Archieffoto Treinita Douwens. 
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Masters 
 

Het polsstokhoogspringen dat op de Open Dag van Fortius op 4 september plaatsvond, was in de 
eerste plaats bedoeld als demonstratie voor het publiek dat naar de open dag kwam, maar het was 
ook gewoon een echte wedstrijd. Sigrid Florusse nam voor de eerste keer sinds ze de categorie 
V40 bereikte weer eens een polsstok ter hand en sprong met 2,64 m een clubrecord in die categorie. 
Het record was vacant.  
Tijdens de wedstrijd om de Masters Club Cup op 5 september in Den Haag sneuvelden drie 
clubrecords en werd er één geëvenaard: 
 Ko Florusse verbeterde het clubrecord 100 m M70, dat al op zijn naam stond, naar 13,83 s. Bij 

het verspringen verbeterde hij het clubrecord voor M70 naar 3,80 m. Het oude record stond met 
2,58 m op naam van Joop van den Brink, die die afstand sprong als M80.  

 Jan Faes liep in 21:26,39 op de 5000 meter een clubrecord M65. Het oude record stond op naam 
van Gerard Groothuizen. 

 Ellen Zaal sprong 1,20 m hoog en dat was een evenaring van het clubrecord V50. Ze deelt het 
record met Joke Torbijn, die als V55 diezelfde hoogte sprong. 

 
Officieus 
 

Ko Florusse liep op zondag 15 augustus op de baan van AV Sparta in Den Haag een 150 meter. Ko 
trof een straffe tegenwind, maar wist toch nog een nette 21,81 s op de klokken te zetten. Deze tijd 
was een clubrecord M70, zij het officieus, omdat de 150 meter geen officieel wedstrijdonderdeel voor 
masters is. 
Junior D Rune Veraart deed op vrijdagavond 10 september in Soest mee aan een wedstrijd 
kogelslingeren. Hij slingerde de kogel naar 27,63 m en dat was vijfeneenhalve meter verder dan zijn 
beste prestatie tot dan toe. Nog niet eerder slingerde een D-junior van Fortius de kogel zo ver weg, 
dus was het officieus een clubrecord voor junioren D. 
 
 

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 
 

[Advertentie] 
 
 
  

7 



 

 

IN GESPREK MET JULIA EN VITA VAN DORP 
 

[door Henk Nugteren] 
 
In juni hadden we in deze rubriek vader en zoon Rens en Quinten van der Elst, Rens als trainer en 
masteratleet, Quinten als talentvolle sprinter. Deze maand geen vader en zoon, maar moeder en 
dochter. Dochter Julia viel het laatste jaar op door het enthousiasme waarmee ze aan de onderlinge 
werpwedstrijden van Fortius meedeed. En met succes, want sinds ze de volledige werpvijfkamp 
deed, werd er steeds een nieuw clubrecord bij de meisjes B gescoord en was er op 10 juli een 
clubrecord kogelslingeren met 38,37 m. Dat laatste record werd onlangs aangescherpt tot 41,22 m. 
Moeder Vita en Piet Barends zijn de trainers en drijvende krachten van het kogelslingerproject. 
Vandaar dat we twee succesvolle deelnemers aan dit project in deze rubriek aan de club willen 
voorstellen. 
 
Op een donderdagavond in augustus spreken we af voor een gesprek in de kantine. Julia had eerst nog willen 
trainen van 6 tot 7, maar omdat ze de hele dag al druk was geweest met figureren in een film over sport en 
diabetes die op het sportpark werd opgenomen, liet ze tegen haar gewoonte in voor een keertje de training 
maar schieten. Het was toch al een stille avond op de baan, met vanwege de vakantieperiode maar weinig 
(zelf)trainende atleten. 
Julia is nu 16 jaar en meisje junioren B, maar is al sinds de minipupillen lid. Met vriendin Vera Noordzij, zus 
van de nog altijd actieve Claudia Noordzij, kwam zij mee naar Parthenon. Zoals dat hoort deed Julia als pupil 
alle onderdelen. Maar dat was niet alleen omdat het moest, want het was vooral de variatie die Julia aansprak 
in de atletiek. Voordat Julia met atletiek begon had ze al aan turnen en ballet gedaan, maar het was toch de 
veelzijdigheid van de atletiek die het uiteindelijk won. Vooral het sprinten en springen ging in het begin goed, 
bij de werpnummers wilde het aanvankelijk niet lukken. Toch wilde Julia ook beter leren werpen en daarom 
oefende ze thuis met hulp van haar moeder met bal- en vortexwerpen. Het bleek allemaal te maken te hebben 
met techniek, met de juiste afwerphoek. Ze gooide een bal veel te steil de lucht in, waardoor die niet ver 
kwam. Toen het gevoel voor het werpen begon te ontwikkelen werden haar prestaties beter en kreeg ze er 
veel meer lol in. Maar wie twee jaar geleden gezegd zou hebben dat Julia kogelslingeraarster zou worden, zou 
niet serieus zijn genomen. 
 
Als ouder was Vita sterk betrokken bij de sport van haar 
dochter, dat bleek al toen ze wilde helpen de techniek van het 
werpen te verbeteren. Als dat eenmaal bij de vereniging is 
doorgedrongen, wordt je als ouder ook meteen voor allerlei 
dingen gevraagd. Het was dus door Julia dat Vita bij de 
atletiek werd betrokken. In de Oekraïne, haar geboorteland, 
had Vita basketbal gespeeld op nationaal niveau. Pas bij 
Fortius begon ze als trainster, eerst drie jaar bij de CD- en nu 
bij de B-junioren. Vorig jaar startte ze met Piet Barends het 
kogelslingerproject, aanvankelijk met twee trainers (Piet en 
Vita) en een atleet (Freek Bosveld). Veel leerde Vita vooral 
van Piet, maar eigenlijk zou zij trainerscursussen willen 
volgen. Tot nog toe lukte dat niet omdat de meeste cursussen 
op zaterdag zijn en dan werkt Vita als postbode. Hopelijk doet 
er zich binnenkort toch nog een mogelijkheid voor om een 
cursus te volgen en daardoor meer theoretische 
achtergronden te leren. 
 
Na Freek Bosveld kwamen Jil Vogelaar en Veerle Uilhoorn bij 
het kogelslingerproject, waarna Julia als vierde lid aansloot. 
Freek en Julia deden ook aan gewichtslingeren en het waren 

Actiefoto van Julia met de slingerkogel. Zie voor 
het vervolg van de worp de foto’s op de volgende 
pagina. 
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deze twee die in de onderlinge werpwedstrijden van de 
afgelopen winter een volledige werpvijfkamp afwerkten en 
voortdurend de officieuze clubrecords verbeterden. Deze 
records zijn officieus omdat gewichtslingeren geen officieel 
nummer is voor B-junioren. Maar ook de records 
kogelslingeren gingen er aan en daar zullen we ons vooral op 
richten omdat het momenteel toch de grootste liefde van Julia 
is. Tijdens een onderlinge werpwedstrijd in december werd ze 
al eerste met 23,95 m. Daar was ze nog niet zo blij mee, want 
in trainingen had ze met de 3 kg zware kogel al meer dan 30 
m geslingerd. Maar dat zou er later tijdens wedstrijden wel 
uitkomen. Kijk maar eens hoe de resultaten van dit jaar een 
mooie opgaande lijn vertonen: in januari 28,75 m, in februari 
34,00 m, in maart 33,32 m, in april 33,05 m, in mei 34,22 m. 
En dat nog allemaal tijdens onderlinge wedstrijden omdat er 
nog nauwelijks echte wedstrijden waren. En werd er al ergens 
een wedstrijd georganiseerd, dan was kogelslingeren voor 
meisjes B niet het eerste nummer waar de organisatoren aan 
dachten. Voor Julia was dit nog niet echt een probleem want 
ze houdt wel van de gezellige sfeer tijdens de onderlinge 
krachtmetingen. Op een echte wedstrijd zorgt de grotere 
spanning toch voor wat meer zenuwen, zoals Julia dat 
omschrijft. Maar dan is er toch op 10 juli in Boskoop een 
treffen met werpsters van andere verenigingen. En dan blijkt 
dat dat extra stukje spanning ook juist kan zorgen voor extra 
concentratie. De puntjes worden op de i gezet, alles komt 
samen in de worp waar het om draait en de kogel ploft neer 
na 38,37 m. Een clubrecord bij de meisjes B. Ook op landelijk 
niveau telt dat, want het zou een zevende plaats op de 
seizoenranglijst opleveren, ware het niet dat de afstand niet 
door de Atletiekunie wordt erkend, omdat de wedstrijd niet 
tijdig was aangevraagd. 
Er volgden nog een paar officiële wedstrijden in augustus, in 
Bergen op Zoom en in België, maar daar miste Julia het juiste 
gevoel. Tijdens het gesprek stellen we vast dat er ongetwijfeld 
nog wel een gelegenheid zou komen om dit jaar die 
clubrecordafstand ook als erkende afstand te werpen en een 
veertigmeterworp af te leveren, het doel voor dit jaar. Nog 
voor de nieuwsbrief werd opgesteld was het al zo ver. Op 22 
augustus werd het record in Den Haag alweer scherper 
gesteld in een wedstrijd waarin Julia drie maal over de veertig 
meter slingerde. Het nieuwe record staat nu op 41,22 m en 
dat betekent bovendien een zesde plaats op de nationale 
ranglijst van dit jaar. Een verslag van Piet Barends over deze 
wedstrijd staat op de Fortius website. Bij het NK U18 op 11 
september in Amersfoort speelden de zenuwen de hoofdrol, 
waardoor een verbetering van haar record er niet in zat. Het 
was ook de eerste keer dat Julia meedeed aan wedstrijd waar 
alles zeer serieus en officieel toeging. Dat de spanning dan te 
hoog opliep mag zeker een excuus zijn, want met die 
omstandigheden moet je mee leren omgaan. Een verslag van 
deze wedstrijd staat in de jeugdrubriek (pagina 23). 
Met het halen van het doel voor dit jaar kan voor volgend jaar de lat een stukje hoger. Dat is ook wat Julia 
reëel vindt, omdat ze dan een jaar ouder is en niet alleen maar concurrentie zal ondervinden van oudere 

En zo moet het dus. Het lijkt makkelijker dan het 
is, maar Julia heeft de techniek onder de knie. 
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meiden. Aan de training zal het niet liggen, want Julia 
traint er vijf keer per week serieus voor. Op zaterdag 
en maandag wordt er specifiek op kogelslingeren 
getraind en op dinsdag, donderdag en zondag volgt 
Julia de algemene trainingen. Kogelslingeren en ook 
discuswerpen zijn op dit moment de favoriete 
nummers en op beide nummers heeft Julia ambitie 
om hogerop te komen. Niet alleen clubrecords, maar 
ze wil ook landelijk een woordje meespreken, zelf 
noemt ze een nationale top-drie klassering een goed 
streven.  
Met het kogelslingerproject gaat het inmiddels ook 
voortvarend. Begonnen met Freek Bosveld en zijn 
twee trainers, is er nu een kern van zes of zeven 
atleten uit diverse leeftijdsgroepen die zich onder 
leiding van Piet en Vita bekwamen in de kunst van 
het slingeren. Ook dat is voor Julia gunstig, want zo 
leert ze snel bij en kan ze zich optrekken aan de 
anderen, of dat nu directe concurrenten in haar 
klasse zijn of niet. Wat dat betreft was het nog niet 
zo’n gek idee om in de uitslagen van de onderlinge 
wedstrijden alle categorieën en gewichten op een 
hoop te gooien. 
 
Voordat Julia met kogelslingeren begon en voor de 
covidpandemie deed ze op diverse nummers aan 
competitiewedstrijden mee. Vooral de sfeer trok haar 
aan en dat laat ook zien dat ze niet alleen een 
individuele werpster is, maar ook een teamlid in 
clubverband. Haar mooiste ervaring bij Fortius vindt 
ze de landelijke competitiefinale in 2018, waar ze in 
het team met onder andere Cristy en Anniek vijfde 
werd. ‘Dat was echt een feest, dat vergeet ik nooit 
meer,’ is haar commentaar. Toch zal Julia niet 
zomaar elk nummer oppakken waar in de ploeg 
behoefte aan is. Ze heeft met de werpnummers haar 
specialisatie gevonden. Een keertje deed ze mee aan 
de Drechtstadloop, maar daar heeft ze nu geen zin 
meer in. Op de langere afstanden zal ze dan ook niet 
snel meer uitkomen. 
Met Julia en Vita hebben we eigenlijk nog niet 
genoeg gezegd over de familie van Dorp, want er is 
ook nog de jongere broer van Julia, Maxim, die zich 
bij de junioren ook sterk verbetert, getuige de winst in 
de PR-competitie die hij met 180 punten met afstand 
won. Julia was daarin bij de meisjes derde (80 
punten), maar dat lijkt haar minder te boeien dan 
haar werpafstanden.  
 
Julia is zojuist begonnen aan haar laatste en vijfde 
jaar havo op het Insula College en zal dus volgende 
zomer examen doen. Vooral de lessen die te maken 
hebben met bio vindt ze erg leuk. Na de havo hoopt 
ze naar het hbo te gaan en iets te gaan doen in de 

Ook in de vakantie wordt getraind. Met schema’s van 
Ricardo wordt vorm en conditie op peil gehouden. Hier is 
Julia bezig op het strand van Houlgate in Normandië. 

Na kogelslingeren is discuswerpen Julia’s tweede liefde. 
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zorg, misschien psychische zorg. Bij Fortius zal Julia blijven sporten want ze heeft het er prima naar haar zin. 
Op de vraag of er toch nog iets te verbeteren zou zijn, noemt ze de materialen. Het zou voor de werpersgroep 
heel fijn zijn als er nieuwe materialen zouden kunnen worden aangeschaft. Werpmateriaal moet voor elke 
wedstrijd worden gewogen en het gewicht neemt af met het gebruik. Veel van het aanwezige materiaal kan 
daarom alleen nog gebruikt worden voor trainingen en voldoet niet meer aan de norm voor wedstrijden, 
vandaar dat het geen overbodige luxe zou zijn in nieuwe materialen te investeren. 
 
Naast atletiek heeft Julia best nog wel wat tijd voor andere hobby’s. Skaten vindt ze heel gaaf om te doen, 
maar als het weer een buitenactiviteit niet toelaat wil ze ook wel eens naald en draad oppakken om zelf 
kleding te maken. Moeder Vita kan haar daarbij goed helpen, zoals ze ook op atletiekgebied een tandem 
vormen. We zijn benieuwd waar dat in de toekomst allemaal toe zal leiden. 
 
 
 
 
 
  

Julia met haar broer Maxim en op de achtergrond de animator van het 
kogelslingerproject, Piet Barends (foto Vita). 
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OPEN DAG 4 SEPTEMBER GROEPSLESSEN 
 

[door Debbie Verweij] 
 

Een half jaar geleden werd mij gevraagd of we tijdens de OPEN 
DAG 125-jarig bestaan wat demonstraties van de groepslessen 
zouden kunnen geven? Altijd leuk dacht ik! Na diverse data werd 
deze dag uiteindelijk gepland op 4 september. 
Nu nog muziek zoeken, choreo maken en oefenen. Het was een 
hele planning want het viel samen met de vakanties van sommige 
instructeurs, maar met de hedendaagse technieken, spotify, 
filmpjes, whatsapp, konden we op 3 september een generale 
repetitie houden. Met vijf demonstraties, twaalf instructeurs en zes 
leden van de 55+ shape kregen we het voor elkaar. 
Op de dag zelf was het super weer, niet te warm, niet teveel wind, 
dus ideaal om de demo’s te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De aftrap werd gegeven met een swingende ZUMBA SUMMERPARTY, Rianne en Zsuzsanna maakten er 
weer een feestje van. Zelfs RTV Dordrecht vond dit het filmen waard (https://youtu.be/d4nQg5soeUM). 
 
Aansluitend werden er vijf demonstraties gegeven, zie onderstaand de indeling en wat foto’s. 
1. Bodyshape Senioren   Greet met de leden; Joke, Corrie, Loekie, Jenny en Ineke. 
2. Bodyshape/Total Body Workout Ina, Jolanda, Diane, Debbie en Christine. 
3. Pilates     Erna en Zsuzsanna 
4. Powerpump    Annette, Christine, Debbie,  Jolanda en Rianne 
5. Flowyoga     Monique, Debbie, Annette, Rozemarijn en Jolanda 
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Al met al was het een zeer geslaagde dag, wat resulteerde in diverse proefles aanmeldingen. Een 
gezellige dag voor ons als instructeurs om eens met elkaar te zijn. 
 
 

RACERUNNING HEET VOORTAAN FRAME RUNNING 
 

[door Carla Verweij] 
 
Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) heeft akkoord gegeven voor de verandering van de 
naam RaceRunning in Frame Running. Het idee hierachter is dat er in de sport gekeken wordt naar 
het hulpmiddel. 
In ons geval (atletiek) en in het geval van voetbal wordt gebruik gemaakt van een frame. Bij atleten 
met een amputatie wordt gebruik gemaakt van een blade. Zo ontstaat de beschrijving Frame 
Running, Frame Voetbal en Blade Running. 
Ook is er een besluit genomen over de classificatie: voor Frame Running 
zijn dat de klassen T71 en T72. De voorwaarde is dat er sprake moet zijn 
van een coördinatiestoornis, aangeboren of verworven. In Nederland 
kunnen ook mensen met een andere diagnose gewoon aan Frame 
Running blijven doen. Voor de Frame Running Cup wordt de officiële 
classificatie nog niet gebruikt. Hiervoor moeten eerst heel veel atleten 
geclassificeerd worden. 
 
Wedstrijdkalender: 
Zondag 26 september Eindhoven Open NK Para-atletiek 
    Rotterdam Zuiderparkloop 
    Den Haag NN CPC loop 
Zondag 10 oktober  Hoge Veluwe Loop 
Zondag 17 oktober  Amersfoort Marathon Amersfoort 
Zondag 14 november Dordrecht Drechtstadloop 
Kijk voor meer informatie op racerunning.nl/events 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
PODIUMPLAATSEN OP OPEN ZUID-HOLLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
Op zaterdag 21 augustus werden in Barendrecht de Open 
Zuid-Hollandse Kampioenschappen voor junioren, senioren 
en masters georganiseerd. Aansluitend was er ook nog een 
wedstrijd met onder meer steeple chase en 
polsstokhoogspringen. Het was een lange, maar mooie dag 
op de baan van CAV Energie. Onder de enkele honderden 
deelnemers waren er slechts acht van Fortius, wat relatief 
weinig is voor een dergelijke wedstrijd zo dicht bij huis. Deze 
acht deden het prima, met hoge klasseringen en zelfs enkele 
podiumplaatsen. 
Jil Vogelaar won met een persoonlijk record van 10,26 m een 
zilveren plak bij het kogelstoten MJC2. Veerle Uilhoorn werd 
vierde met 9,73 m. Anniek de Lange werd met 1,63 m Zuid-
Hollands kampioen bij het hoogspringen MJC2. Lisa van 
Schaijk greep in 3:49,5 op de 1000 meter bij de MJD1 net 
naast de prijzen. Bij het hoogspringen werd Lisa zesde met 
1,31 m.  
Joke Torbijn (V60) kreeg een gouden medaille voor haar 
deelname aan kogelstoten, 100 meter en verspringen in een 
kleine meerkamp. 
De broers Thomas en Ruben van Roosmalen deden mee 
aan de steeple-wedstrijd in de avonduren. Thomas (JJC2) 
liep de 1500 m steeple in 5:40,50 en Ruben (JJD1) liep de 1000 m steeple in 3:38,68, nadat hij ’s 
middags ook al had meegedaan aan een vijfkamp.  
Saskia van der Boor (Vsen) won het polsstokhoogspringen met 3,45 m.  
 
 

FORTIUS IN DE WEDSTRIJD OM DE MASTERS CLUB CUP 
 
Op zaterdag 5 september deed 
Fortius met een team mee aan de 
wedstrijd om de Masters Club Cup in 
Den Haag. Hiernaast een groepsfoto 
van het team dat zevende werd. Een 
uitgebreid verslag en een link naar 
een fotoalbum met zo’n 400 foto’s 
staan op onze website, zie: 
https://fortiusdrechtsteden.nl/index.ph
p/uitslagen-fortius/2057-
fortiusmasters-presteren-goed-in-
mixed-competitie  
 
 

Jil Vogelaar op het podium in Barendrecht. 
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ANNIEK DE LANGE VIJFDE, JULIA VAN DORP ACHTSTE OP NK U18 
 
Van vrijdag 10 t/m zondag 12 september vonden de Nederlandse kampioenschappen voor junioren 
(NK U20 & U18) plaats in Amersfoort, georganiseerd door atletiekvereniging Altis. Aan deze NK 
deden twee atletes van Fortius mee, die daar aantoonden bij de beste junioren van Nederland te 
horen. 
In de jeugdrubriek doet Piet Barends uitgebreid verslag van deze wedstrijd (zie pagina 20?). 
 
 

UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze website 
gepubliceerd, zie https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius. Hieronder een samenvatting 
van de uitslagen van de afgelopen twee maanden.  
 

Op vrijdagavond 16 juli organiseerde Rotterdam 
Atletiek op de onlangs herstelde Nenijtobaan een 
sprint-horden-mila-wedstrijd. Anniek de Lange 
kwam voor de sprint en Tim Leeman voor de mila. 
Anniek (MJC) liep er een 80 meter en verbeterde 
haar persoonlijk record naar 10,47 s. Tim (JJB) liep 
de 800 meter in 2:18,64, waarmee hij zijn 
persoonlijk record tot op 0,49 s benaderde. 
 

Tijdens een baanwedstrijd op 18 juli in Tilburg liep 
Timo de Kok (JJB) in 1:28,12 een snelle 600 meter. 
Hij was op de baan van AV Attila de snelste junior 
B en werd in de wedstrijd derde overall. In de 
Fortius 10-bestenlijst van dit incourante 
looponderdeel komt hij binnen op de vierde plaats. 
Ko Florusse (M70) liep bij een tegenwind van 2,6 
m/s 14,21 s op de 100 meter. 
 

Saskia van der Boor (VSen) won op dinsdag 10 juli 
in Tilburg een avondwedstrijd polsstokhoog-
springen met 3,60 m. Die hoogte was een 
evenaring van haar persoonlijk record en haar 
beste prestatie van dit seizoen.  
 

Thyra van Diemen (VSen) pakte tijdens haar 
vakantie een wedstrijd mee in Kerkrade. Ze werd er 
in 13,86 s tweede op de 100 meter en won het 
verspringen met 4,67 m. 
 

Op vrijdagavond 6 juli werd in het Zeeuwse Goes 
een baanwedstrijd georganiseerd, waar drie atleten 
van Fortius aan meededen die alle drie mooie 
tijden liepen. Wessel de Lange (JJB) liep de 100 
meter in 11,85 en de 200 meter in 24,98 s. Hij werd 
er derde mee op de sprinttweekamp U18 Mannen. 
Zijn zus Anniek (MJC) won de sprinttweekamp bij 
de U18 Vrouwen. Ze liep de 100 meter in 12,65 s. 
Helaas kan de tijd door een teveel aan rugwind niet 
gelden voor de ranglijsten. De 200 meter liep ze in 

26,83 s. Lydia Kleinjan (VSen), sinds februari lid 
van Fortius, liep haar eerste baanwedstrijd. Ze 
zette in 11:30,64 een mooie tijd neer op de 3000 
meter. 
 

Julia van Dorp (MJB) deed op zaterdag 8 augustus 
mee aan het kogelslingeren en kogelstoten op de 
Zomer Werpwedstrijd van Spado in Bergen op 
Zoom. Julia werd bij het kogelslingeren tweede met 
35,28 m. Bij het kogelstoten werd ze vierde met 
8,36 m. 
 

Op zaterdag 28 augustus reisde Julia naar het 
hoog in Noord-Holland gelegen Grootebroek om 
daar mee te doen aan de wedstrijd om de 
Uitsmijterbokaal. Julia’s verste poging in 
Grootebroek was 38,93 m. 
 

AV Passaat heeft de jaarlijkse traditie om aan het 
eind van de zomervakantie een baanwedstrijd voor 
alle categorieën te organiseren. Op zaterdag 28 
augustus 2021 deden er 23 Fortiusleden mee in 
Papendrecht. Een verslagje van de wedstrijd staat 
hier: https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslag
en-fortius/fortius-uitslagen-baan-indoor/2048-
podiumplaatsen-p-r-s-en-clubrecord-in-
papendrecht 
 

Maaike Boon ging op zondag 29 augustus naar 
Lisse om mee te doen aan hink-stap-sprong in een 
wedstrijd bij haar oude club De Spartaan. Haar 
verste poging in deze Spartaanse 
Nazomerwedstrijd was 9,22 m. 
 

Julia van Dorp en Yoni Markesteijn deden op 
vrijdagavond 3 september mee aan het 
kogelslingeren in de RW Utrecht Trackmeeting. 
Julia won de wedstrijd bij de U18 Vrouwen met 
38,96 m. Yoni werd derde met een persoonlijke 
record van 26,70 m. 
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WEDSTRIJDAANKONDIGINGEN 
 
Clubkampioenschappen baan op 2 en 3 oktober 2021 
 
In het weekend van 2 en 3 oktober organiseert Fortius de clubkampioenschappen voor alle 
categorieën. Op zondag worden alleen discus en kogelslingeren verwerkt, alle overige onderdelen 
worden op zaterdag gedaan. De inschrijving is inmiddels geopend en sluit op woensdag 23 
september om 23:59 uur. Voor de pupillen staat een meerkamp en een langer loopnummer op het 
programma. Voor de junioren, senioren en masters zijn er losse onderdelen. Zie voor meer informatie 
en inschrijven de pagina op atletiek.nu: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/34528/ 
 
Indoor Recordwedstrijd op 30 oktober 2021 
 
De Indoor Recordwedstrijd wordt elk jaar eind oktober georganiseerd, zodat pupillen en junioren die 
per 1 november officieel overgaan naar een nieuwe leeftijdscategorie nog een laatste kans hebben 
om hun records te verbeteren in hun huidige categorie.  
De inschrijving is inmiddels geopend. Leden van Fortius krijgen tot 5 oktober de tijd om met 
voorrang in te schrijven. Daarna worden ook inschrijvers van andere verenigingen toegelaten. De 
inschrijving wordt per onderdeel gesloten als het maximale aantal deelnemers is bereikt. Let op: dit 
gaat niet per categorie, maar om het totale aantal deelnemers per onderdeel. De inschrijving sluit 
uiterlijk op 20 oktober. Informatie en inschrijven op Atletiek.nu op de volgende pagina’s: 
 
Pupillen en junioren D: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/36062/  
 
Junioren ABC, senioren, masters EN frame runners: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/34527/  
 
Hou de website van Fortius in de gaten voor actueel nieuws over onze wedstrijden! 
 
 
Zorg voor de juiste spikespuntjes 
 
De sportvloer in de atletiekhal is spikebestendig, maar al te lange of te scherpe puntjes zijn 
verboden. Gebruik daarom puntjes met een maximale lengte van 5 mm en een stompe punt, zoals 
bijvoorbeeld het type X-tree (keramisch) 5 mm, te verkrijgen bij Runnersworld Dordrecht (Maasplaza, 
Korte Parallelweg 169 in Dordrecht) en bij de Spikeshop in Reeuwijk. 
 
     fout:              goed:            goed: 

            
 
Bij het aantreffen van onjuiste spikes zijn de trainers, wedstrijdleiders en halbeheerders gemachtigd 
je te verwijderen uit de trainingen, wedstrijden of de sporthal. Het is verboden om met spikes de 
tribunes en balustrades te betreden. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 
De uitslagenrubriek wordt langzamerhand weer gevuld. Behalve 
aan de Fortius jubileumloop op 4 september zijn er nog geen 
grote groepen Fortiusatleten in uitslagen gesignaleerd. Maar met 
de (verplaatste) najaarsmarathons en onze eigen Drechtstadloop 
in het vooruitzicht zou dat wel eens snel kunnen gaan veranderen. 
De kalender hieronder bevat alle wedstrijden in de regio waarvan 
de website geen melding maakt van afgelasting. 
Voor de volgende nieuwsbrief kunnen bijdragen uiterlijk 15 oktober 
2021 worden gestuurd naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com.  
 
 

UITSLAGEN 
 
Eerst een rectificatie 
De gevraagde uitleg over de slechte tijd van Roy Werner in de uitslag van de op 3 juli gelopen 
Chaamloop, is door Roy zelf in een mailtje naar de redactie gegeven. Het komt er kortgezegd op 
neer dat Roy nooit in Chaam heeft gelopen. Wel had hij ingeschreven, maar vanwege complicaties 
met openbaar vervoer en het gebrek aan kleedgelegenheid en afwezigheid van een voorziening tot 
het in bewaring geven van waardevolle spullen, moest Roy op het laatste moment besluiten van de 
wedstrijd af te zien. Omdat er geen na-inschrijving mogelijk was, lijkt het erop dat de organisatie 
Roy’s startnummer aan iemand anders heeft verkocht zonder de naam in het systeem aan te passen. 
En laat die persoon nu juist op de laatste plaats zijn geëindigd, met navenant een tijd boven de twee 
uur. Roy blijft er laconiek onder en hoopt dat die bewuste loper het toch nog naar zijn zin heeft 
gehad. Zelf heeft Roy het al lang weer rechtgezet door prima prestaties in het vervolg (zie hieronder). 
 
Op zaterdag 14 augustus werd de 15 km van Wolphaartsdijk gelopen, een wedstrijd met 
geschiedenis, waaraan ikzelf ook nog herinneringen heb. Op een parkoers van ongeveer drie 
kilometer moesten vijf ronden worden gelopen, of, om preciezer te zijn een aanloopronde met vier 
volle ronden. Normaal houdt Roy niet van rondjes lopen en bovendien was het bloedheet. Maar dit 
keer pakte het goed uit, want nooit eerder liep hij 51:33 die nu op de klokken kwam. Hij werd 
daarmee negende in totaal en vijfde bij de M35. Roy staat er dus voor de komende marathons goed 
voor. Opmerkelijk was de zevende plaats van junior Carsten Kok uit Puttershoek (50:49), die later de 
Fortius Jubileum 5 km zou winnen. 
 
Op 29 augustus werd in Baarle Nassau de bekende Belslijntjeloop gehouden. Jan Faes was daar 
aanwezig om op de 10 km bij de M65 beslag te leggen op de tweede plaats in 43:56. 
 
De Fortius Jubileumloop over 5 km werd op 4 september tijdens de open dag gehouden. Omdat ik 
nog op vakantie was kan ik geen indruk van het evenement schetsen en ook geen van de 
deelnemers heeft verslag gedaan, maar gezien de uitslagen moet het een gezellig en geslaagd 
evenement zijn geweest. Bij de dames won oud-lid Annemarie Kersbergen en bij de heren nog-niet-
lid Carsten Kok. Zoals het op een jubileum hoort waren er naast Fortius-leden ook veel oud-leden in 
de uitslag te vinden, maar ook introducees, ouders van jeugdleden en aspirant-leden. En hoe kon het 
mooier, de wedstrijd werd afgesloten door een knap staaltje doorzettingsvermogen van onze 
secretaris. Om geen risico te lopen iemand over te slaan, hebben we hieronder de volledige uitslag 
van de jubileumloop afgedrukt. 

Foto Jos Nieuwland 
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Vrouwen: 
 1 Annemarie Kersbergen21:25 
 2 Esther Roodenburg 21:40 
 3 Judith Frederiks 22:25 
 4 Babette Nuhn 23:07 
 5 Daniëlle Gillissen 24:07 
 6 Sabina de Weerd 24:21 
 7 Monique Steenhoek 24:34 
 8 Novi Hermus 25:11 
 9 Carola Dortmont 25:23 
 10 Claudy Diesveld 25:31 
 11 Alexandra Owozarozyc25:41 
 12 Esther Nolf 25:46 
 13 Ilona den Boer 26:13 
 14 Anniek de Lange 26:19 
 15 Mieke Noordergraaf 26:21 
 16 Femke Horsten 26:43 
 17 Rosa Paling 27:04 
 18 Ellen Visser 27:45 
 19 Mignon Kirat 27:50 
 20 Cecile Bus 28:07 
 21 Jolanda Leeman 28:54 
 22 Kiki Hermus 28:58 
 23 Josephine Buskes 29:44 
 24 Jolanda Kramers 29:46 
 25 Petra Van der Gracht 29:50 
 26 Jacqueline Durinck 30:13 
 27 Maud van Rooij 30:15 
 28 Sandra Catsburg 31:06 
 29 Marion van Ballegooy 31:30 
 30 Marja Boekholtz 32:18 
 31 Helma Seelen 34:34 
 32 Larissa Van Nobelen 34:35 
 33 Mariel Kers 36:25 
 34 Femke Goedhart 37:40 
  
Mannen: 
 1 Carsten Kok 16:01 
 2 Wojciech Lichota 16:30 
 3 Jeroen Verhees 16:42 
 4 Timo de Geus 17:12 
 5 Flint Beenen 17:35 
 6 Timo de Kok 17:35 
 7 Anco Oomsen 17:38 

 8 Ronald Tukker 17:50 
 9 Mees Schneider 17:59 
 10 Menno van Rosmalen 18:26 
 11 Kees Prins 19:05 
 12 Rogier Barendse 19:10 
 13 Erwin voor den Dag 19:18 
 14 Wessel de Lange 19:30 
 15 Freek Bosveld 19:30 
 16 Wilfred Krol 19:59 
 17 Mark Prins 20:12 
 18 Thomas v Roosmalen 20:38 
 19 Jeroen Markusse 20:51 
 20 Jesper Mol 20:52 
 21 Dex van der Laan 20:54 
 22 Jeroen Brouwers 20:58 
 23 Jelle Schneider 21:02 
 24 Laurens Markusse 21:04 
 25 Michael de Wolf 21:12 
 26 Jaime Joele 21:22 
 27 Marco Hoen 21:43 
 28 Ruben van Roosmalen 21:51 
 29 Dennis Brouwer 21:56 
 30 Daan Kon 21:57 
 31 Jon Klugkist 21:57 
 32 Gerben van der Weert 22:02 
 33 Albert Martens 22:03 
 34 Norwin Mingaars 22:03 
 35 Dirk de Wit 22:08 
 36 Ron Bentvelsen 22:14 
 37 Johan Kon 22:16 
 38 Luc Oerlemans 22:18 
 39 Guus Zevenbergen 22:20 
 40 Fred Kuipers 22:23 
 41 Daniël Hermus 22:47 
 42 Luuk Bosveld 23:09 
 43 Tijn van Driel 23:20 
 44 Wouter van Balen 23:24 
 45 Arie Kuperus 23:28 
 46 Mark Spiljard 23:33 
 47 Henk-Jan Vogelaar 23:50 
 48 Jacco van der Stigchel 23:55 
 49 John Jager 23:57 
 50 Robbin Goedhart 24:19 
 51 Tim Scholten 24:30 

 52 Peter van Zetten 24:37 
 53 Erik Flier 24:37 
 54 Bas Nagtegaal 24:51 
 55 Peter Hamers 24:52 
 56 Maurits van Vijfeijken 25:17 
 57 Willem Pankow 25:21 
 58 Viggo Hauser 25:28 
 59 Peter Korver 25:30 
 60 Chris den Hartog 25:33 
 61 Paul Hauser 25:46 
 62 Frans de Klerk 25:53 
 63 Wouter Meijer 26:04 
 64 Pieter de Jong 26:12 
 65 Ron de Roo 26:15 
 66 Leon Goor 26:17 
 67 Robert Paling 26:18 
 68 Sven Hurkmans 26:19 
 69 Dennis Kanselaar 26:21 
 70 Haydar Polat 26:35 
 71 Thomas Reif 26:42 
 72 Fons van de Kar 26:49 
 73 R. Wessels 26:51 
 74 Jairo Orman 27:18 
 75 Mark Ophorst 27:32 
 76 Edward de Reus 27:32 
 77 Frans Thomas 27:49 
 78 Robert Beije 28:16 
 79 Hans Pankov 28:32 
 80 Rob Zwang 28:45 
 81 Edwin van der Gracht 28:56 
 82 Marco Lodder 29:19 
 83 Hank Winters 29:22 
 84 Rudy van Dijl 29:29 
 85 Gijs van Effelen 29:39 
 86 Dick Piket 29:56 
 87 Bart van Rooij 30:18 
 88 Martin Camfferman 32:01 
 89 Ronald Dingemanse 32:56 
 90 Dick Baan 33:51 
 91 Evert Kalwij 35:01 
 92 Henri Appeldoorn 36:25 
 93 Jan van Dalen 39:09 

 
Op 5 september deed Erik-Jan Rem mee aan de nazomerloop in Schoonhoven. Hij legde de 10 km 
af in 50:19 en werd daarmee achttiende. 
 
In Giessen liep Harry Gerritse op 9 september de BBQ compleetloop, een wedstrijd over 5,2 km. Bij 
de M45 eindigde Harry na 27:59 als dertiende. Opvallend was dat Carsten Kok, winnaar van de 
Fortius Jubileumloop en getraind door Harry, hier nog sneller was dan in Dordt, al was de afstand 
iets langer: 15:47. Maar hij moest wel genoegen nemen met de derde plaats. 
 
Roy Werner wint de Sint Pieters Bear Trail 
Op 12 september werd in Maastricht de Sint Pieters Bear Trail gelopen over diverse afstanden. Roy 
Werner koos voor de langste afstand, de 32 km, inclusief 1050 m hoogtewinst. De voorgaande twee 
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edities had Roy ook meegedaan maar geen melding gemaakt van zijn resultaten omdat hij tot twee 
keer toe in goede positie een foute afslag nam in het laatste gedeelte van het parkoers. Dit keer 
moest het beter. En het ging ook beter, want Roy won de wedstrijd, al was dat nog niet zo simpel aan 
het eind. Op 7 km van de finish verstuikte hij zijn enkel, maar omdat hij in gewonnen positie lag 
vermande hij zich en liep door de pijn heen. Het voelde volgens Roy ‘alsof er operatief een kogel 
moest worden verwijderd uit zijn voet’. In de dalende stroken schreeuwde hij het uit van de pijn. Aan 
de finish was zijn voorsprong op nummer twee nog altijd ruim vijf minuten. Roy’s tijd was 2:23:06. 
Achteraf was hij toch minder blij dan hij had verwacht. Wat gaat die enkel betekenen voor de 
komende marathons? 
Als derde finishte in 2:31:43 een andere Dordtenaar, Gerben Maaijen, voor zo ver mij bekend nog 
geen lid van Fortius. Roy heeft met hem gesproken en als hij hem nog een keer langs het Wantij 
trainend zal tegenkomen, zal hij proberen deze Gerben mee naar de baan te nemen. Toch wel apart 
in Maastricht: nummers 1 en 3 uit Dordrecht. 
Albert Klerk, wel degelijk lid van Fortius, deed ook mee aan de 32 km en werd 76ste in 3:54:26. 
 
 
WEDSTRIJDKALENDER 
 

Hieronder volgt een lijst met wedstrijden in de regio voor de komende maanden. Vanwege de 
pandemie moest toch een aantal van de vorige maand vermelde wedstrijden voor september worden 
afgelast. Ook nu nog staan er wedstrijden op de lijst waarvan de website vermeldt dat de definitieve 
beslissing over wel of niet doorgaan nog genomen moet worden. Vandaar dat het aan te raden is 
vooraf de sites te bezoeken alvorens op pad te gaan.   
 
September 
 

25 Bavel   De 5 van Bavel  www.de5vanbavel.nl 
26 Barendrecht  Halve marathon  www.halvemarathonbarendrecht.nl 
26 Rotterdam  Zuiderparkloop  https://www.epicruns.nl/zuiderparkloop/ 
 
Oktober 
 

2 Zoutelande  Kustmarathon Zeeland www.marathonzeeland.nl 
2 Alblasserdam Molenloop   www.aaa-atletiek.nl 
3 Capelle a/d IJssel Halve Marathon  www.halvemarathoncapelle.nl 
10 Leiden  Marathon   www.marathon.nl 
16 Capelle a/d IJssel Ronde van West  www.rondevanwestr.nl 
16 Schoonhoven Dijkloop Halve Marathon www.avantri.nl 
17 Amersfoort  Marathon   www.marathonamersfoort.nl 
17 Amsterdam  Marathon   www.tcsamsterdammarathon.nl 
23 Rotterdam  Marathon   www.nnmarathonrotterdam.nl 
30 Gorinchem  Typhoonloop  www.avtyphoon.nl 
31 Delft   02:00 Droomtijdloop https://droomtijdloop.nl 
 
November 
 

6 Woudrichem  Vestingstad Run  www.altenaroadcircuit.nl 
14 Dordrecht  Drechtstadloop  www.drechtstadloop.nl 
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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. 
 
 

PR-COMPETITIE TUSSENSTAND 
 
De tussenstand van de PR-competitie per 31 augustus 2021 staat op de website te lezen: 
https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/2058-tussenstand-pr-competitie-op-31-augustus-
2021. Grijp op 30 oktober je laatste kans om nog te stijgen in de stand! Indoor Recordwedstrijd. 
Schrijf je zo snel mogelijk in op Atletiek.nu. 
 
 

FENOMENALE PRESTATIES OP NK C-JUNIOREN 
 

[door Bob Hurkmans] 
 
Succes in het weekend van 28 en 29 augustus in Amsterdam bij de (officieuze) Nederlandse C-
junioren kampioenschappen. Aangezien er voor deze leeftijdsgroep (14- en 15-jarigen) geen 
beperkingen waren sinds het uitbreken van corona stonden de atleten goed getraind aan de start. 
Diverse atleten gaven de voorkeur aan de wedstrijd in Papendrecht maar drie talentvolle meiden 
wilden zich meten met de top van Nederland en reisden af naar Amsterdam.  
 
Zaterdag: 
Evy (Wessels) mocht aantreden voor haar 80 m sprint en 
liep een hele knappe 10,94 s, maar aangezien ze 1e jaars 
C-junior is moest ze strijden tegen 2e jaars atleten die een 
jaartje ouder zijn en jammer genoeg was haar tijd niet 
voldoende voor de halve finales. Bij kogel viel haar prestatie 
een beetje tegen, maar gelukkig zijn er weer genoeg 
wedstrijden de komende tijd om revanche te nemen. 
Op de 80 m sprint stond ook Cristy (Pieter) klaar en plaatste 
zich eenvoudig voor de halve finale waarin ze in een tijd 
van 10,18 s een 51-jaar oud clubrecord verbeterde voor de 
meiden C. Gelijk door naar het verspringen om na zes 
sprongen de zilveren medaille in ontvangst te mogen 
nemen om weer meteen door te gaan naar de finale voor 
de 80 m. Met het verspringen nog in de benen snelde ze 
naar de tweede plaats in de finale. 
Anniek (de Lange) mocht samen met vriendin Cristy de 
finale doen van het verspringen. Dat de Fortiusmeiden 
eigenlijk elk jaar de beste zijn is een beetje traditie en 
ditmaal ging Anniek er met de gouden plak vandoor met 
een vertesprong van 5,60 m. 
 
 

Anniek en Cristy verdeelden de buit bij het 
verspringen: goud en zilver. 
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Zondag: 
Anniek wist bij het hoogspringen de 
1,66 m te bedwingen en won daarmee 
de zilveren plak. Elk ander jaar was dit 
een gouden plak geweest, maar dit 
jaar waren er zeven meiden die boven 
de 1,60 m sprongen, wat uitzonderlijk 
is. Na een welverdiende rustpauze 
van twee uurtjes was er nog de finale 
van de 150 m waar ze finishte als 
zesde. 
In diezelfde 150 m finale was het 
Cristy die er geen twijfel over liet 
bestaan wie de snelste in Nederland is 
en in een supertijd van 18,93 s won ze 
de race. 
 
 
 

NEDERLANDSE JUNIOREN KAMPIOENSCHAPPEN 
 

[door Piet Barends] 
 

Op vrijdag 10 t/m zondag 12 september vonden in Amersfoort bij de vereniging Altis de Nederlandse 
junioren kampioenschappen plaats of zoals ze nu formeel heten de U18 en U20 kampioenschappen 
in plaats van junioren B en A. Een onzinnige term, want als je jonger bent dan 18 jaar en dit jaar nog 
18 wordt, mag je niet uitkomen bij de U18, maar moet je uitkomen bij de U20.  
Op zaterdag vroeg in de middag vertrok er een auto uit Dordrecht met één deelneemster (Julia van 
Dorp), één begeleider en twee supporters, die buiten de hekken moesten blijven, want er was geen 
publiek toegestaan. Later vertrok er uit Zwijndrecht nog een auto met één deelneemster (Anniek de 
Lange) en één begeleidster. 
Bij aankomst bij de atletiekbaan 
merkte je al direct het verschil met 
gewone atletiekwedstrijden en 
zeker nu in de coronatijd. De 
atleten en de begeleiders moesten 
zich buiten het hek melden. Daar 
elke atleet maar één begeleider 
mee mocht nemen, zou je 
verwachten, dat de verwerking het 
zelfde zou zijn. Alleen voor de 
atleten waren er drie mensen om je 
te helpen en voor de begeleiders 
maar één en die was nogal eens 
weg. Dit leverde een lange rij op bij 
de begeleiders. Iedereen moest 
zich identificeren. De atleten via 
een paspoort, zodat men kom zien, 
dat men Nederlander was. De 

Cristy op weg naar de overwinning op de 150 m. 

 Julia in actie op het NK U18 met kogelslingeren. 
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begeleiders moesten aangeven bij welke atleet ze behoorden. Van de twee supporters van Julia 
lukte het er een om met een smoes binnen te komen, zodat zij van dichtbij de wedstrijd kon volgen. 
De prestaties vielen over het algemeen zwaar tegen. Julia stond stijf van de zenuwen en kon niet in 
haar gewone doen komen. Alleen de laatste worp was ze spanningsvrij, maar die belandde helaas in 
het net. Zij werd nu achtste met een teleurstellende afstand van 36,41 m bijna vijf meter onder haar 
persoonlijk record. Normaliter had zij zesde moeten worden. Na de wedstrijd moesten atleet en 
begeleider direct de baan verlaten (in dit geval ook de toeschouwster). 
Anniek kwam met haar moeder wat later aan 
en ruim voor zij moest beginnen, hadden 
anderen de baan al verlaten. Ook Anniek 
presteerde ver onder haar kunnen. Met haar 
persoonlijk record (5,60 m) en zelfs nog wat 
minder had zij tweede kunnen worden en nu 
het werd een vijfde plaats met slechts 5,28 
m. Om wat voor reden dan ook kwam zij bij 
de afzet niet omhoog, waardoor de 
zweeffase werd verkort en ze onder haar 
kunnen bleef. 
Op zaterdag kwam van Fortius alleen 
Anniek in actie en wederom was het 
resultaat teleurstellend. Zij stond als meisje 
C boven aan de Nederlandse ranglijst voor 
U18 met 1,75 m, maar wederom ging het mis 
met de afzet en eindigde ze met 1,60 m teleurstellend als vijfde. 
Al met al was het een goede leerschool en zal men volgend jaar minder last van zenuwen hebben en 
gaan er hopelijk meer atleten mee naar de kampioenschappen, want twee is toch wel erg weinig. 
 
 
 

PODIUMPLAATSEN OP NK D-JUNIOREN 
 

[door Joke Torbijn] 
 
De nationale D-Spelen vonden dit jaar plaats op zondag 12 september. Niet zoals gebruikelijk in het 
Olympisch Stadion, maar op de vernieuwde baan op Ookmeer in Amsterdam. De D-Spelen worden 
ook wel beschouwd als de Nederlandse kampioenschappen voor D-junioren en het lukt alleen de 
allerbesten om er een podiumplaats te behalen. Kelvin Mol en Eva Blokland slaagden daarin. Kelvin 
(JJD1) stond zelfs twee keer op het podium. 
Op de 80 meter won hij zilver in een uitstekende 10,54 s en bij het hoogspringen werd het met 1,40 
m een gedeelde derde plaats. Eva Blokland (MJD2) won met een persoonlijk record van 30,93 m 
brons bij het speerwerpen. 
Rens Bakker (JJD1) werd met 2,10 m vierde bij het polsstokhoogspringen. Ook Allyssah Bailey 
(MJD1) kwam met 9,61 m en een vijfde plaats op het kogelstoten nog dicht in de buurt van het 
podium. 
  

Anniek kwam tijdens het NK U18 uit op het hoogspringen. 
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 ACHT 
 
Het is maandag 9 augustus als ik deze column schrijf. De column voor augustus dus, maar er is 
geen nieuwsbrief in augustus. Toch waren de laatste twee weken voor de Nederlandse atletiek in 
Tokio van dusdanig historisch gehalte dat we daarover in september ook nog niet uitgepraat zullen 
zijn. Dus column september.  
Toen Sifan Hassan haar tweede gouden medaille won, had ik in gedachten al ZES boven de 
column gezet. Zes atletiekmedailles waren nog nooit door een Nederlandse ploeg op de 
Olympische Spelen behaald. Maar de laatste dag van de atletiek was nog niet ten einde en ik bleef 
kijken voordat ik aan het schrijven begon. De mannen 4x400 m deden me versteld staan. Toen 
Ramsey Angela het stokje overnam en dicht achter het groepje dat de op onoverbrugbare 
voorsprong lopende Amerikaanse slotloper volgde, de bocht inging, hoopte ik op een wonder en 
brons. Het werden twee wonderen en zilver. Omdat Léon Haan zei dat dit het verrassende einde 
van het atletiektoernooi was, schreef ik die avond ZEVEN boven deze column. Natuurlijk wist ik 
wel, en hopelijk Léon ook, dat de marathon nog moest komen, maar hoe groot waren de kansen 
daar? Gerard Nijboer had in 1980 in Moskou als eerste en laatste op het podium gestaan. En nu 
stond daar Abdi Nageeye op dat podium, nog wel tijdens de sluitingsceremonie in het Olympisch 
stadion, eveneens met zilver. Het was een bloedstollende race. Even leek Abdi een meter of vijf te 
moeten toegeven en te lossen uit de groep die om zilver en brons streed. Maar dat was misschien 
een afleidingsmanoeuvre want hij bleek veruit de sterkste van die groep. Zo sterk dat hij zijn vriend 
Bashir Abdi nog naar het brons voor België leidde. Niet een keer maande hij hem mee te gaan, 
misschien wel tien keer keek hij om en zwaaide met het handje ten teken te volgen. Zoiets was nog 
nooit vertoond aan de finish van zo’n zware race. Als er een prijs was voor de  strijdlustigste atleet 
of een schoonheidsprijs, dan had hij die beide verdiend. ACHT moest er dus boven de column 
komen, bijna had ik ACHTENEENHALF geschreven want die medaille van Bashir was toch ook 
voor de helft Nederlands. Bovendien heetten ze beiden Abdi of het nu van voren of van achteren 
was, dat maakt in Afrika ook niet zo veel uit is mijn ervaring. 
Nederland verzamelde in totaal 36 medailles op deze Spelen. In Europa was alleen Engeland 
sterker. Maar in de krant stond dat Nederland het eerste EU-land was en dat hadden die Engelsen 
volledig aan zichzelf te wijten door tussentijds de EU te verlaten. Kijken we alleen naar atletiek, dan 
staan in Europa alleen Italië en Polen boven Nederland in de medaillespiegel. Nederland is een 
atletiekland geworden.    
 
In 1948 haalde Nederland dankzij FBK zes atletiekmedailles (4 goud en 2 brons) en stond 
Nederland derde op de medaillespiegel in de atletiek. Het waren andere tijden, atletiek was nog 
athletiek en over sekse- en rassengelijkheid dacht men niet na. In een krant uit 1948 lees ik dat 
Fanny het te stellen had met “een vinnige typiste uit Londen, een grote, pronte Australische 
gymnastieklerares, een charmante en vlasblonde Canadese en een frêle negerinnetje, als uit 
ebbenhout gesneden, uit Jamaica, die met de schrik in haar kraaloogjes door Fanny werd 
overrompeld”. Voor Fanny zou er na de Spelen niets veranderen, want de krant schrijft: “Zij gaat 
na haar vacantie heus wel weer de sokken stoppen van Jan Blankers. Want zij weet beter dan wie 
ook dat er nog belangrijker dingen zijn dan de 80 m horden in 11,2 s, belangrijker dingen zelfs dan 
vier gouden olympische medailles.”  
Zou Sifan sokken gaan stoppen? Ik kan het me niet voorstellen. Op de sites van de vijf nog 
resterende Diamond League wedstrijden na de Spelen, werd ze breed aangekondigd. 
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AGENDA 

 
SEPTEMBER 

 
Zaterdag 18  Edam-Venray Finales C/D Competitie 
 
Vrijdag 24 – 
Zondag 26  Loon op Zand Fortius Jeugdkamp 
 
OKTOBER 
 
Zaterdag 2  Dordrecht  Clubkampioenschappen 
 
Zaterdag 9  Dordrecht  Feestavond Jubileum 
      VERPLAATST NAAR MAART 2022 
 
Zaterdag 30  Dordrecht  Indoor Recordwedstrijden 
 
NOVEMBER 
 
Zondag 14  Dordrecht  Drechtstadloop 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
Dit geldt gedurende de coronacrisis ook voor trainingen en groepslessen. 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF: 

 
Uiterlijk op 15 oktober 2021 op het volgende e-mailadres: 

 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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