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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 
september 2020 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk 
tot 15 september sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com   
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

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

René Bellaart  
 



 

 

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

 
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
De eerste baanwedstrijden zijn weer gehouden en 
enkele Fortius -atleten hebben daaraan meegedaan. 
Toch blijft ook de Nieuwsbrief van juli vrij mager wat 
betreft uitslagen en wedstrijdaankondigingen. 
Desondanks hebben we wel 15 pagina’s kunnen vullen. 
Een belangrijk deel daarvan wordt ingenomen door een 
interview met trainer Wietse Ritskes. Verder hebben we 
de bekende rubrieken. Helaas kregen we weer geen 
kopij van of over de jeugd, terwijl deze groepen al weer 
een tijdje fanatiek trainen. Voor de pupillen staat er op 
12 september zelfs een competitiewedstrijd op het 
programma. 
Vanwege de zomervakantie, een periode waarin sowieso al weinig wedstrijden zijn te vinden, 
slaan we zoals eerdere jaren de maand augustus over. Dus de eerstvolgende nieuwsbrief zal 
verschijnen in september.  
 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 september 2020: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel leesplezier en een sportieve vakantie toegewenst, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
 
 

Inhoud van deze nieuwsbrief  
                    pagina                                                                            pagina             

Van de redactie 3 

VAN HET BESTUUR  4 

• Mededingen uit het bestuur 4 

• Verkeerde contributienota’s 5 

• Dankbetuiging familie Cor Melger 6 

In gesprek met Wietse Ritskes 7 

 

BAAN EN INDOOR 11 

• Toch nog een baanseizoen 11 

• Clubkampioenschappen op 5 september 11 

• Uitslagen baanwedstrijden 12 

WEG EN VELD 13 

Column Henk Nugteren 14 

Agenda 15

  

 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

 
 

ZIJN VASTGESTELD VOOR 
 
 

ZATERDAG 5 SEPTEMBER 
 
 

Zie ook pagina 11  

3 



 

 

VAN HET BESTUUR 
 

Mededelingen uit het bestuur  
 

[door Jan van Dalen] 
 

• Alles lijkt weer bijna normaal. Zowel binnen als buiten kan weer gesport worden. Tijdens de 
trainingen hoeven de sporters zich niet te houden aan de anderhalvemeter, daarna weer wel. 
Bijna alle afdelingen van Fortius  hebben buiten getraind, met uitzondering van de fitnessgroepen. 
De groepslessen, het kickboksen en worstelen zijn weer naar binnen, hoewel diverse sporters 
van deze afdelingen het wel, behoudens de hevige regenbuien, prettig vonden in de open lucht. 
Voor onze fitnessleden was het weer een opluchting om te gaan beginnen. Wel was bij sommigen 
het lichaamsgewicht toegenomen en was soms krachtsverlies opgetreden. Ik begon met te stellen 
dat alles weer bijna normaal lijkt, met nadruk op lijkt, want het is nog niet zoals in het verleden. 
We moeten alert blijven, dagelijks worden er nog mensen besmet met het coronavirus en er 
sterven nog bijna dagelijks mensen hieraan. Derhalve blijven de genomen maatregelen rond de 
trainingen (atletiekaccommodatie, sporthal Reeweg, sporthal MOK en locatie H.-I.-Ambacht) nog 
steeds van kracht. We constateren dat mensen nonchalanter worden en de regels niet zo nauw 
meer nemen. 
Dus nogmaals: blijf bij klachten thuis en laat je testen bij de GGD, was je handen met grote 
regelmaat, houd 1½ meter afstand, vermijd drukte, kleed je thuis om, ga na de training 
onmiddellijk naar huis (de kleedkamers en douches blijven gesloten), ga voor aanvang van de 
training naar de verzamelplaatsen, publiek (ouders) is toegestaan, mits zij achter het hek blijven 
onder de balustrade van de sporthal met 1½ meter afstand en niet gaan zwermen over het 
terrein. Door de afsluiting van de brug bij de ingang Halmaheiraplein kan deze rijrichting niet 
gebruikt worden door het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen deze route wel 
gebruiken. De ingang is nu vanaf de Noordendijk. Gevolg is dat verkeersdrukte op afrit en oprit 
Noordendijk zal toenemen, vooral bij begin en einde van trainingen. Pas uw snelheid aan, wacht 
op tegemoetkomend verkeer en verleen voorrang aan fietsers en loopgroepen. De afsluiting vindt 
plaats op 20 juli en zal waarschijnlijk duren tot 1 augustus of later bij onvoorziene 
omstandigheden. Daarna het verzoek van het bestuur om weer gebruik te maken van de 
rijrichting vanaf het Halmaheiraplein en parkeren naast de spoorlijn. Overigens blijft de kantine tot 
1 september 2020 gesloten. 
 

• Op 15 juli vond de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats in de sporthal Reeweg. De 
(financiële) jaarverslagen over 2019 werden goedgekeurd. Er is een nieuwe begroting voor het 
jaar 2020 gemaakt, maar er is nog veel ongewis. Door de penningmeester zijn diverse scenario’s 
gepresenteerd, maar bij alle is sprake van een groot tekort. Bij de gemaakte begroting 2020 voor 
de coronacrisis was al duidelijk dat er een tekort zou zijn, het bestuur had het voorstel gedaan om 
de contributie met ingang van 1 april te verhogen. Echter door de sluiting van het sportcomplex 
Reeweg, waardoor er niet meer gesport kon worden, vindt het bestuur een verhoging dit jaar 
ongepast. Het voorstel was nu om de contributie met € 1,50 per maand met ingang van 1 
januari 2021 te verhogen . Hiermee blijft Fortius  toch nog een van de goedkoopste verenigingen 
in Dordrecht en omgeving. Voor de rustende leden bedraagt de verhoging € 0,50 per maand. Dit 
voorstel werd door de Algemene Ledenvergadering aangenomen. Een tweede voorstel was om 
de contributie niet meer maandelijks, maar per kwartaal te innen (dit ter besparing van de 
bankkosten), ingaande per 1 oktober 2020. Dit voorstel is eveneens door de Algemene 
Ledenvergadering aangenomen. Daarnaast zijn er bestuursleden gekozen en herkozen. Twee 
hadden aanvankelijk te kennen gegeven om te stoppen, maar als gevolg van de coronacrisis 
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blijven zij aan tot zolang het nodig is. Maar bijna het gehele bestuur heeft te kennen gegeven om 
tussentijds of aan het einde van hun zittingstermijn (2021/2023) te stoppen. Dit is zeer zorgelijk, 
derhalve aan geïnteresseerde leden de oproep om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. 
Zij kunnen mede richting geven aan het bestuur en beleid van Fortius . Dit kan via: 
secretaris@fortiusdrechtsteden.nl  
Verder verwijs ik naar het korte verslag van de Algemene Ledenvergadering dat binnenkort op de 
website wordt geplaatst. Later vindt publicatie van het uitgebreide verslag plaats. 
 

• Het 125e jubileumjaar in 2021 nadert in gestaag tempo, nog maar vijf maanden. In de 
nieuwsbrief van januari 2020, pagina 5, 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/images/Nieuwsbrieven/NieuwsbriefJanuari2020.pdf is hier al 
aandacht aan besteed. Echter, er heeft zich nog niemand van de leden aangemeld om zitting te 
nemen in de jubileumcommissie en mee te denken over de te organiseren activiteiten en 
evenementen. De twee personen die het initiatief hebben genomen, kunnen dit natuurlijk niet 
alleen. Dus meld je aan bij Monique de Lange Moniquedelange23@live.nl of Piet Barends 
barendsp@xs4all.nl. Het kan toch niet zo zijn dat er geen feest gevierd gaat worden! 

 
• Zoals al bekend was, is Balans de nieuwe leverancier van een gedeelte van de sportkleding van 

Fortius . De kledingcommissie heeft een voorstel aan het bestuur gedaan met betrekking tot het 
kledingpakket en de lay-out van de kleding. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan. Binnenkort 
zal de kledingcommissie via de website informatie verstrekken over het pakket, bestelwijze, 
prijzen, et cetera. 
   

• Rest mij nog een ieder een prettige vakantie toe te wensen, waar die ook gevierd wordt, en met 
inachtneming van de corona maatregelen, zodat iedereen na de vakantie in goede gezondheid 
weer bij Fortius  komt sporten.  

  
 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 

 
 
 

Verkeerde contributienota’s 
 

[door René Bellaart, ledenadministratie Fortius] 
 

Helaas is er bij de verwerking van de contributie voor de maand juli het een en ander verkeerd 
gegaan: 

• Familiekorting is niet toegepast 
• Bij veel (gelukkig niet alle) trainers voor wie de contributie vrijgesteld is, is dit helaas verkeerd 

gegaan. Graag nazien en de incasso terugdraaien s.v.p.  
• Bij leden die meer dan vijf sporten beoefenen (op papier) is de korting vanaf de zesde activiteit 

per abuis niet toegekend. 
Ik heb inmiddels met behulp van All United de verkeerde contributie hersteld. Veel van de leden 
hebben mij een mail gestuurd dat het mis ging (dank voor uw berichten en begrip). 
Bij de berekening van de contributie voor augustus verreken ik de teveel geïncasseerde contributie 
indien deze niet is gestorneerd. 
Excuses voor het ongemak en de gemaakte vergissing. 
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DANKBETUIGING 
 
 

 

 
 

Dordrecht, juli 2020 
 

Na de eindstreep van Cor Melger was de 
belangstelling overweldigend. De kaarten, de 
telefoontjes, de bloemstukken, het was 
hartverwarmend en gaf ons veel steun. 
Bedankt hiervoor. 
 

 
Corrie Melger-Stiegelis 

 
Arjan en Willy 

Hanneke, Hannah 
 

Edwin 
Luca 

 
Marcella en Ron 

Loïs, Noah 
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IN GESPREK MET WIETSE RITSKES 
 

[door Henk Nugteren] 
 
Voor het eerst na de lockdown kon, na een aantal digitale interviews, weer eens op de gebruikelijke 
manier iemand worden geïnterviewd: door een gesprek te voeren. Trainer Wietse Ritskes van 
loopgroep C2, kwam bij mij thuis langs om eens nader kennis te maken en over zijn trainings-
ervaringen te spreken. Meteen bij de eerste kennismaking kwamen we er achter dat we op dezelfde 
school hadden gezeten, het Develsteincollege in Zwijndrecht, en dat we ook nog in hetzelfde jaar 
1970 ons HBS-diploma hadden behaald. De naam van Wietse zei me echter niets, maar mijn naam 
kende hij wel, maar dat bleek die andere Henk Nugteren te zijn (mijn oom), die als voorzitter van cav 
Energie uit Barendrecht sinds eind jaren ’70 in Zwijndrecht de Verkerkloop organiseerde. We zaten 
op het Develstein in parallelklassen en waren aan elkaars aandacht ontsnapt, waarschijnlijk hadden 
we, zoals dat gaat, meer aandacht voor de meisjes van de parallelklassen. Genoeg om over te 
praten, en dus gingen ook de namen en (on)hebbelijkheden van leraren die misschien al lang niet 
meer leven, na vijftig jaar nog eens over de tong. Zo kon het gebeuren dat ik pas na een uur mijn 
eerste echte vraag voor dit interview kon stellen. 
 
Hoe ben je tot hardlopen gekomen en meer specifiek, 
waarom heb je je bekwaamd tot trainer? 
Wietse stelt vooraf dat hij op school al sportief was en 
dat altijd is gebleven. Hij deed met alle sporten mee die 
hij tegenkwam en leuk vond, van fietsen, mountainbiken, 
zwemmen, voetballen tot volleybal. En uiteraard hoorde 
daar ook hardlopen bij. Dat kon een prestatieloop zijn, 
maar net zo goed een obstakelrace. Wietse werd in 
1990 door Casper Markesteijn gestrikt om lid te worden 
van Parthenon. Hoewel hij het bij Parthenon uitstekend 
naar zijn zin had, duurde deze periode slechts twee jaar 
omdat het moeilijk te combineren was met zijn werk. Na 
een opleiding economie, accountancy en een studie 
pedagogie, had Wietse als leraar bedrijfseconomie in 
het onderwijs gewerkt (onder andere aan het Midveld 
College, het huidige Da Vinci College), maar was juist in 
1990 in het bedrijfsleven begonnen. Sport bleef 
belangrijk en lopen bleef hij ook. En zo kon het 
gebeuren dat toen hij zich later weer in Zwijndrecht 
vestigde, als leraar aan het Walburgcollege en later 
innovatief onderwijs gevend aan het MBO Utrecht, hij 
zich aansloot bij Parthenon en dus opnieuw lid werd. Dat 
was rond 2005. Enkele jaren later was hij ook actief als 
trainer van de afdeling Zwijndrecht, samen met Arie den 
Hoed, Ad Durinck en Arie van Heeren. Het begeleiden 
van de zogeheten afdeling zaterdag van Parthenon 
heeft Wietse ongeveer tien jaar volgehouden. In die tijd 
werd ook een flink aantal Start to Run-groepen opgezet. 
In de bloeitijd van deze afdeling waren er tachtig tot 
honderd (Parthenon)leden actief in Zwijndrecht. De huidige afdeling Hendrik-Ido-Ambacht (de Inner Circle-
groep) kwam pas later naast die in Zwijndrecht tot stand. Tegenwoordig is er nog steeds een klein groepje 
lopers die in Zwijndrecht vanaf de plaatselijke honkbalvereniging vertrekken voor hun trainingen. Vanuit 
Zwijndrecht trainden zij elke drie weken ook in de Gorzen, een kleine groep doet dit nog steeds. “Het waren 

Wietse wordt door zijn vrouw Pieta opgevangen na de 
IRONMAN in Luxemburg,  2017. 
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hele fijne jaren om samen met Arie den Hoed en Ad Durinck mensen blijvend enthousiast en beter te maken in 
het hardlopen”, aldus Wietse. 
 
In die beginjaren bij Parthenon was Johan van Breda de 
trainer waar Wietse veel van leerde en die hem 
motiveerde de cursus LT3 voor looptrainer te volgen en 
later ook de MILA-bijscholingen. Wietse vond het steeds 
leuker worden en haalde voldoening uit de omgang met 
de groep lopers en de vooruitgang die zij boekten. Zo 
leuk zelfs dat toen Johan er in 2008 mee stopte, hij bij 
Parthenon de positie van Johan overnam en op dinsdag- 
en donderdagavonden ook in Dordrecht groepen ging 
trainen. Het werken met Start to Run-groepen deed hij 
graag omdat het mensen betrof die wilden bewegen en 
dat ook blijvend wilden doen. Zijn interesses waren dus 
niet zo zeer op topsport gericht, maar vooral op sport in 
de breedte. In de laatste jaren bij het MBO in Utrecht 
kon Wietse sport ook inbouwen in zijn werk, doordat hij 
voor de sportacademie Utrecht LT3-trainers kon oplei-
den en stagiaires mocht begeleiden bij uiteenlopende 
sportverenigingen. 
Bij Fortius  geeft Wietse momenteel twee tot drie trainingen per week, op dinsdag, donderdag en zaterdag en 
heeft dan een heterogene groep van gemiddeld twintig tot dertig atleten. Er lopen twintigers bij, maar ook 
enkele van tegen de tachtig zodat het niveauverschil binnen de groep groot is. Daarnaast traint ook de groep 
die zich op marathons voorbereiden onder Wietse. De groep is te groot om met individuele schema’s te 
kunnen werken, maar toch kan iedereen op zijn of haar eigen niveau meedoen. Dit heeft te maken met de 
manier waarop Wietse de intervaltraining afwerkt. Dat gaat meestal met minuten en niet met afstanden. Door 
bijvoorbeeld halverwege in omgekeerde richting over dezelfde weg terug te keren, komt alles op het eind weer 
samen en hebben de atleten meteen een goede controle of ze het schema correct hebben uitgevoerd. De 
groep is de laatste jaren erg constant en er is weinig verloop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo zien je schoenen eruit na een training van Wietse. 

De trainingsgroep van Wietse op de Zuidendijk op weg naar de Wantijdijk. 
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Naast de trainingen bij Fortius  geeft Wietse op woensdagavond ook nog looptraining aan de TVD (Triatlon 
Vereniging Dordrecht), maar daar gaat hij vanaf september mee stoppen. En alsof het allemaal niet genoeg is 
begeleidt hij op de maandagavond nog loopgroepen bij Healthcity in Rotterdam. Zo te zien is Wietse niet vaak 
thuis, maar inmiddels is hij gepensioneerd en dat zal veel goed maken. Bovendien besteedt zijn vrouw Pieta 
als fanatiek sporter (Cross Fit, hardlopen, fietsen) vast ook veel tijd aan training. Ook hun dochter doet veel 
aan sport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doordat Wietse brede sportinteresses heeft en aan allerlei evenementen deelneemt is er nooit gelegenheid 
geweest zich op bepaalde nummers te concentreren en daarin uit te blinken. Daar is ook zijn karakter niet 
naar. Toch mag genoemd worden dat hij tot nu toe ongeveer 15 marathons heeft uitgelopen. Bij de klasse 
M60 eindigt hij regelmatig bij de besten op de triatlons. Een ander opmerkelijk gegeven is dat hij van 2000 tot 
2010 tien keer heeft deelgenomen aan de ROPA-run. In eerste instantie was het deelname bij een team, maar 
later heeft hij samen met een aantal mensen de stichting Fun4life opgericht om zelf een team te vormen en 
sponsoractiviteiten en trainingen te organiseren. Dit heeft hij in diverse formaties gedaan waarbij ook veel 
familieleden hun steentje hebben bijgedragen. 
De mooiste wedstrijdervaring en Wietse’s sportieve hoogtepunt was zijn deelname in 2017 aan de IRONMAN 
Luxemburg (halve triatlon). In 2014 werd bij Wietse reumatische artritis geconstateerd en moest hij helemaal 
opnieuw met zijn trainingen beginnen. De arts zei daarbij dat hij zeker niet tot het gaatje mocht gaan. Na een 
rustige, maar goede trainingsopbouw kwam dan toch de beloning: in Luxemburg finishte hij op die halve 
triatlon na 7 uur. Van elke minuut heeft hij kunnen genieten en de finish was een waar hoogtepunt. Het 
mooiste was te constateren dat hij zeven uur achter elkaar kon sporten en bewegen en dat dat heel goed is 
voor een mens, zowel qua fysieke als geestelijke gezondheid. Nadat hij vijf jaar veel medicijnen heeft geslikt, 
gebruikt hij op dit moment helemaal niets meer. En dat heeft hij vooral te danken aan het vele bewegen. Dit 
alles is voor hem ook een extra motivatie om mensen enthousiast te maken voor hardlopen, triatlon en 
bewegen. 
 

Warming-up is ook op een Hollandse zomerdag van essentieel belang. Hier op locatie Zuidhaven. 
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De fusie waarbij Fortius  ontstond is bij Wietse zonder bijzondere gevoelens gepasseerd. Hij was dan wel lid 
van Parthenon, maar kon zich prima vinden met Hercules-atleten en vond die fusie niet meer dan logisch. 
Eindelijk die twee kantines in een gebouw gereduceerd tot een grote kantine. Over het algemeen is Wietse 
wel  tevreden met hoe het nu gaat bij Fortius , maar als er toch om een punt van verbetering wordt gevraagd 
noemt hij de communicatie tussen bestuur en trainers. De communicatie tussen de trainers onderling is zeker 
verbeterd door de vorming van het trainersoverleg. 
 
Wietse heeft de indruk dat zijn groep atleten de gedwongen onderbreking van twee maanden als gevolg van 
de coronamaatregelen goed is doorgekomen. Via zoom zijn buikspieroefeningen gedaan en is contact met 
elkaar onderhouden. Sinds half mei traint de groep weer gezamenlijk op verschillende locaties waarbij de 
baan wordt vermeden. Er kan worden ingeschreven voor de trainingen en de locaties worden dan 
doorgegeven. Gestart wordt er afwisselend bij de Kiltunnel, de Merwelanden of bij het Zuidhaventje. Om 
blessures te voorkomen is rustig gestart en nu wedstrijden weer langzaamaan op de kalender verschijnen 
volgt Wietse met zijn programma’s toch zijn eigen weg, want deze wedstrijden zijn daarbij nog niet leidend. 
Mocht er een tweede golf komen, dan zal hij daar op dezelfde wijze mee omgaan. 
 
Naast alle sport heeft Wietse toch ook nog tijd voor andere hobby’s. Hij kookt graag en leest thrillers. Zijn 
ideale vakantie is dan ook ’s morgens twee uur sporten en de rest van de dag rustig voor de tent lezen en 
lekker eten. Daarnaast is het laatste jaar zijn grootste hobby om twee dagen per week op zijn kleinzoon Finn 
passen.  
 
 
 
  

Wietse met kleinzoon Finn. 
 
Let maar op, die Finn wordt over een 
poosje net zo beweeglijk als zijn opa. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

TOCH NOG EEN BAANSEIZOEN 
 

Na drie nieuwsbrieven zonder wedstrijdverslagen of uitslagen, begint de wedstrijdatletiek eindelijk 
weer een beetje op gang te komen. De eerste open baanwedstrijden hebben inmiddels alweer 
plaatsgevonden. Nadat eerder dit seizoen alle competitiewedstrijden en NK’s werden geschrapt, 
heeft de Atletiekunie besloten de Nederlandse Kampioenschappen toch nog door te laten gaan, 
weliswaar met de nodige aanpassingen. Verschillende verenigingen zijn bereid gevonden om in de 
nazomer de organisatie van een NK op zich te nemen. 
 
Dit zijn de data en locaties: 

NK Senioren  29 en 30 augustus  Utrecht 
NK Meerkamp  5 en 6 september  Emmeloord 
NK U18 & U20 12 en 13 september Amersfoort 
NK Masters  3 en 4 oktober   Hengelo 
NK Marathon 18 oktober   Amsterdam 
NK Werpvijfkamp 25 oktober   Edam 

 
 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN OP 5 SEPTEMBER 2020 
 
De clubkampioenschappen voor alle categorieën worden georganiseerd op zaterdag 5 september.  
In de afgelopen jaren werden de clubkampioenschappen altijd begin oktober gehouden, omdat de 
weekends in september meestal vol zaten met competitiefinales en andere belangrijke wedstrijden. 
Dit jaar ziet de wedstrijdkalender van de Atletiekunie er heel anders uit, waardoor er ruimte is om 
onze clubkampioenschappen een maandje eerder op het programma te zetten. 
 
Extra hulp nodig 
We moeten bij de organisatie rekening houden met de coronavoorschriften en gemeentelijke 
richtlijnen. Dit brengt extra werk met zich mee. Of alle onderdelen die op het programma staan, 
daadwerkelijk door kunnen gaan, is sterk afhankelijk van de hulp die we krijgen bij het klaarzetten, 
schoonmaken en opruimen van materiaal. We doen daarom een oproep aan vrijwilligers om zich 
hiervoor aan te melden. Dat kan bij Joke Torbijn, Anja van Giels, Martin Matse, Rebecca van 
Roosmalen, Nina Meyer of Samantha Varlack of door een mailtje te sturen aan 
woc@fortiusdrechtsteden.nl.  
 
Ouders van jeugdleden kunnen zich bij de inschrijving van hun kind aanmelden als hulpouder. 
Hiervoor is een extra invulveld gecreëerd in Atletiek.nu. Ouders die tijdens de wedstrijd NIET actief 
zijn als vrijwilliger blijven achter de hekken! Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.  
 
De wedstrijd kan alleen doorgaan indien er voldoende hulp is.  
 
Inschrijven 
De inschrijving van de clubkampioenschappen verloopt via Atletiek.nu, via de volgende link: 
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/32640/. 
Deelname is gratis. GEEN na-inschrijvingen. De inschrijving sluit op 26 augustus 2020.  
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UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, 
worden op onze website gepubliceerd, zie 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius 
 
Bijna vier maanden lag de wedstrijdsport volledig stil, maar vanaf 1 juli zijn 
atletiekwedstrijden onder voorwaarden weer toegestaan. Het baanseizoen is 
voorzichtig aan het opstarten en we kunnen in deze nieuwsbrief eindelijk weer 
wat wedstrijduitslagen vermelden.  
 
Op zondag 5 juli nam Saskia van der Boor deel aan een polsstokhoogspring-
wedstrijd van Ilion in Zoetermeer. De neo-seniore ging in deze eerste wedstrijd 
na de coronastop over een hoogte van 3,41 m. 
 
De eerste grotere baanwedstrijd (+500 deelnemers) werd op vrijdagavond 10 
juli in Utrecht georganiseerd. Anniek de Lange (MJC) nam deel aan het 
hoogspringen en leverde een mooie 1,60 m af, waarmee ze tweede werd bij de 
meisjes B. 
 

 
 
 
 

[Advertentie] 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Weer geen wedstrijdverslagen, weer geen volwaardige kalender. 
Tot 1 september zijn er alleen virtuele lopen en van de wedstrijden 
die daarna gepland staan is het nog even afwachten of ze echt 
door zullen gaan. Maar als u iets vermeldenswaardigs op 
loopgebied hebben meegemaakt, mail dat dan naar de mailbox 
van de nieuwsbrief. Voor de volgende nieuwsbrief kan dat tot 
uiterlijk 15 september op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
UITSLAGEN VIRTUELE LOPEN 
 

Wedstrijden zoals we die gewend waren zijn er de afgelopen maand niet geweest. Wel zijn er diverse 
virtuele lopen georganiseerd, waaraan vast wel Fortius -atleten zullen hebben deelgenomen. Helaas 
heeft niemand resultaten naar de nieuwsbrief gestuurd en konden we die ook zelf niet via internet 
achterhalen. Resultaten van virtuele wedstrijden staan nog nauwelijks gegroepeerd en bij de meeste 
van deze wedstrijden worden alleen namen vermeld. Dus wil je hier voortaan je resultaten van 
virtuele wedstrijden, stuur ze dan naar de nieuwsbrief.  
 
 
WEDSTRIJDKALENDER 
 

Op de kalender van hardlopen.nl zijn vrijwel alle wedstrijden gemarkeerd als afgelast. De eerste 
wedstrijd in de buurt die nog wel op de kalender staat is op 6 september de nazomerloop van AV 
Avantri in Schoonhoven. Op de site van Avantri staat dat men druk bezig is deze wedstrijd in 
aangepaste vorm en op veilige manier te houden. Mocht je naar een dergelijke wedstrijd toe willen, 
check dan om teleurstelling te voorkomen vooraf de website van de betreffende vereniging. Dit geldt 
ook voor de Vestingloop in Hellevoetsluis die eveneens op 6 september staat gepland. 
De Goudse Singelloop op vrijdag 11 september wordt virtueel gelopen. Het Rondje Rijen op zaterdag 
12 september staat ook nog steeds op de kalender, hoewel erbij vermeld wordt dat het anders wordt 
dan andere jaren. 
De Maasstadloop die in Rotterdam gepland stond voor zondag 13 september, hoewel nog steeds op 
de kalender, is toch afgelast. 
Ook in het Grote Rivieren Loopcircuit wordt niet meer gelopen. De drie lopen die na de 
zomervakantie stonden geprogrammeerd – de Loop naar de Pomp in Noordeloos, de Molenloop in 
Alblasserdam en de Typhoonloop in Gorinchem – zijn alle afgelast. 
 
Op hardlopen.nl is ook een virtuele hardloopkalender te vinden met virtuele lopen die nog open staan 
zoals de Chaamloop en andere minder bekende lopen. De afstanden variëren meestal tussen 5 km 
en een halve marathon. Ook zijn in september de Tilburg Ten Miles (3 t/m 9 september) en de Dam 
tot Damloop (19 en 20 september) virtueel te lopen. 
Naast de genoemde site zijn er op internet nog veel meer virtuele hardloopwedstrijden te vinden. 
 

 
  

Foto Jos Nieuwland 
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SURROGAATINSPIRATIE 
 

Op donderdag 9 juli konden Nederlandse toppers weer voor het eerst in actie komen. De 
Diamond League van Zürich werd afgelast vanwege corona, maar daarvoor in de plaats 
werden de Inspiration Games georganiseerd. Op zeven verschillende locaties in 
verschillende tijdzones werd een beperkt aantal nummers gelijktijdig van start geschoten, 
waaraan in totaal dertig atleten mochten deelnemen. Via een livestream zou men toch het 
idee moeten krijgen dat atleten tegen elkaar streden, maar dat viel nog niet mee met de 
synchronisatie. Op de 200 m kwam in Nederland Churandy Martina in actie op een natte 
baan in het herfstige Papendal. Hij werd gekoppeld aan wereldkampioen Noah Lyles in 
het 7500 km westelijker gelegen Florida waar de zon scheen en het 35 °C was. Ook de 
tweede tegenstander van Martina, de befaamde Franse sprinter Christophe Lemaitre had 
in Zürich betere omstandigheden. Alsof de lopers echt tegen elkaar liepen, was er ook nog 
$10000 te verdienen voor de winnaar. 
Ondanks dat Churandy geen tegenstanders ziet, sprint hij voor wat hij waard is: 20,81. 
Nog niet zo gek als je het eenzame karakter van de race en de weersomstandigheden in 
acht neemt. Lemaitre is met 20,65 maar nipt sneller. Maar dan komt de onwaarschijnlijke 
tijd voor Lyles uit Amerika: 18,90 s. Wereldrecord van Usain Bolt met 0,29 s verbeterd. Op 
alle locaties is men even stil. 
Vijf minuten later: Lyles heeft maar 185 m gelopen, want hij blijkt achter de verkeerde lijn 
te zijn gestart. Hilariteit alom, de wereld kan weer opgelucht ademhalen. Maar hoe kun je 
op een atletiekbaan bij een grote internationale wedstrijd op de verkeerde plaats starten? 
Lyles wordt terecht gediskwalificeerd en zo wordt Martina tweede. Dat had in een 
rechtstreeks duel met Lemaitre misschien wel de overwinning kunnen betekenen. En wat 
te denken van Lyles? Die 15 m zou hem op zijn best nog 1,5 seconde hebben gekost: 
20,4 of daaromtrent dus. Ook dat scheelt niet eens zo veel gezien de omstandigheden. 
Voor Martina voelde het “nog niet echt als een echte wedstrijd”. Bovendien moest hij om 
onverklaarbare redenen in baan 3 lopen, terwijl zijn tegenstanders in baan 5 mochten 
lopen. Zo had hij dus ook al een moeilijkere bocht op de natte baan. Of hij echt inspiratie 
had opgedaan is maar de vraag, want uit zijn commentaar blijkt dat hij uitziet naar een 
echte wedstrijd. Hopelijk komt die er binnenkort want er staan tussen half augustus en half 
oktober elf Diamond League wedstrijden gepland, te beginnen op 14 augustus in Monaco. 
Let ook op de 44ste Memorial Van Damme die op 4 september in Brussel terug 
georganiseerd wordt, zoals het op hun website staat. Mo Farah en Bashir Abdi vallen het 
werelduurrecord van Haile Gebreselassie (21,285 km) aan. Het Europese record van Jos 
Hermens (20,944 km) kan ook sneuvelen. 
Maar nog even terug naar de Inspiration Games. Dafne Schippers vond het ook maar een 
ontzettend rare race. Zij moest uitkomen op een niet bestaande 3×100 m estafette. 
Allemaal surrogaat dus. Hoewel bij wegwedstrijden steeds meer virtueel gelopen wordt, is 
het maar de vraag of je er echt inspiratie door kan opdoen. En of dit soort activiteiten 
zullen beklijven. Vaak worden surrogaten weer vervangen door de oorspronkelijke 
producten zodra die weer voorhanden zijn. Zo lang als men de koffiecichorei nog gebruikt 
heeft om koffie weer naar het surrogaat te doen smaken (het busje Buisman van mijn 
moeder), zo lang zullen de virtuele atletiekwedstrijden het naar alle waarschijnlijkheid niet 
volhouden. Wie wil er volgend jaar nog virtueel gaan strijden als het ook man tegen man 
kan? Of sterker nog: wie haalt er inspiratie uit het kijken naar een echt lijkende virtuele 
wedstrijd, terwijl de deelnemers elkaar niet eens kunnen zien? Het zal niet meer dan 
surrogaatinspiratie zijn.  
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AGENDA  

 
SEPTEMBER 
 
Zaterdag 5  Dordrecht  Clubkampioenschappen 
 
Zaterdag 12  Alblasserdam Pupillencompetitie 
 
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 september 2020 op het volgende e-ma iladres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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