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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 
mei 2021 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 15 
mei sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com   
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

Informatie over opzegging van het lidmaatschap is 
te vinden op (inclusief link naar opzeggen): 
http://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-de-
vereniging/lidmaatschap/lidmaatschap-opzeggen 
 
Contributies staan vermeld op de website:  
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-
de-vereniging/lidmaatschap/contributie 
 

René Bellaart  
 



 

 

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

 
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Ondanks een gebrek aan wedstrijden presenteren we u 
de superlange nieuwsbrief van april 2021. Dit is mede 
te danken aan een lang derde deel van het verhaal over 
de geschiedenis van Fortius , waarop Piet Barends en 
Alice van Driel zich hebben kunnen uitleven. Ook de 
junioren en pupillen bleken weer zeer actief te zijn 
geweest, wat geleid heeft tot wedstrijdverslagen van 
hun onderlinge wedstrijden, waaronder de laatste cross 
en einduitslag en de werpwedstrijden, inclusief mooie 
foto’s.  
Verder hadden we deze maand een gesprek met de 
afscheidnemende Jurgen van Berkum, wat ook al een 
extra lang interview opleverde. 

 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 mei 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  
 

•••• Het was al in de media uitgelekt dat de harde lockdown en de avondklok zouden 
worden verlengd tot 28 april 2021. Dit is bevestigd in de persconferentie van de 
regering op 13 april 2021. Een openingsplan voor de komende maanden werd 
gepresenteerd. Wekelijks wordt bezien, aan de hand van de besmettingen en 
ziekenhuisopnames, welke fase er uitgevoerd kan worden. In het gunstigste geval, 
vinden de verruimingen voor de sport op 11 mei plaats. Er mag weer binnen gesport 
worden en voor de buitensport zijn er uitbreidingen. Wat de voorwaarden en 
verruimingen zijn is nog niet bekend. In de maanden daarna zou er meer kunnen. 
Gehoopt wordt dat er vanaf 7 juli weer volledig en normaal gesport kan worden. De 
eerstgenoemde datum, 11 mei, is nog bijna een maand wachten. Dit is vooral voor onze 
fitness (individueel en groepslessen) en krachtsportafdelingen een hard gelag, omdat 
de sporthal gesloten blijft. Voor de baanatletiek vanaf 27 jaar en de wegatletiek geldt dit 
ook. Daarnaast is er onzekerheid over de openstelling van de kantine en de 
kleedkamers en doucheruimtes. Volgens de minister-president is het einde in zicht, 
maar dat heeft hij al herhaalde malen gezegd. Leden, die tot nu toe loyaal waren aan de 
vereniging, zijn hun geduld kwijt geraakt. Het bestuur begrijpt dit, maar nog even 
volhouden. Het einde is nu echt in zicht volgens de regering. 

 
•••• Nogmaals aan alle leden de dringende oproep om zich aan te melden voor een 

bestuursfunctie. Dit omdat enkele bestuursleden tijdens de Algemene Leden-
vergadering van 16 juni 2021 aftreden en zich niet herkiesbaar stellen, zie ook de 
website: https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1936-fortius-zoekt-nieuw-
bestuur. Op eerdere oproepen is nagenoeg niet gereageerd. De kans bestaat dat de 
bezetting van het bestuur zodanig wordt dat de vereniging stuurloos wordt. Laat het 
zover niet komen. 

 
•••• Rene Bellaart, onze ledenadministrateur, stopt op 1 januari 2022. Hij bekleedde deze 

functie, naar volle tevredenheid, sinds 2010 bij Hercules en sinds 2017 bij Fortius. De 
vacature is opengesteld en naar alle leden gemaild. Tevens is deze terug te vinden op 
de website: https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1961-vacature-
ledenadministratie. 

 
•••• Het bestuur heeft met droefenis vernomen dat op 31 maart 2021 op 56-jarige leeftijd 

Hans Frijters is overleden. Hij was sinds 2017 vrijwilliger bij Fortius . Hij verrichtte zijn 
werkzaamheden als barmedewerker, voornamelijk op de maandag- en woensdag-
avond. Wij zijn hem hier dankbaar voor. Hij zal gemist worden op die avonden. De 
crematieplechtigheid heeft op 6 april 2021 in besloten kring plaatsgevonden. Het 
bestuur wenst Anja en de kinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit plotselinge 
verlies. 
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•••• Vermoedelijk zal onze enige wegwedstrijd atletiek in 2021 de Drechtstadloop zijn. 
Doordat veel wedstrijden en lopen in 2020 en in het eerste halfjaar van 2021 gecanceld 
of verplaatst zijn naar het najaar van 2021, is het voor de organisatie van de 
Drechtstadloop een gepuzzel geworden om een geschikte datum te vinden. 
Aanvankelijk was het begin oktober, maar dat was niet haalbaar. Als nieuwe datum is 
14 november 2021 gekozen, maar er zijn nog diverse hindernissen te overwinnen. Zie 
de site: www.drechtstedenloop.nl. 

 
•••• Annelies van der Kolk is met ingang van 1 april 2021 de nieuwe boekhouder van 

Fortius  geworden. Annelies is lid van de afdeling groepslessen. Zij volgt Petra de Wit 
op die al sinds 2010 die functie bekleedde bij Hercules en later bij Fortius . Zij heeft dit 
prima gedaan. Vooral in de periode waarbij de financiële administratie moest worden 
gereorganiseerd en opnieuw opgezet moest worden. Zij was een geweldige steun voor 
de toenmalige waarnemend penningmeester. Zij dacht mee, droeg oplossingen aan en 
signaleerde problemen. Het bestuur bedankt haar voor haar deskundigheid, inzet, 
loyaliteit, organisatietalent en bovenal haar tijd. Overigens is Petra niet verloren voor de 
vereniging daar zij nog andere vrijwilligerswerkzaamheden verricht. 

 
•••• Op 10 april 2021, na de onderlinge pupillenwedstrijd van Fortius , werd afscheid 

genomen van Jurgen van Berkum, coördinator en trainer van de pupillen van de 
afdeling atletiek. Hij was dit vanaf 2010. Zijn lidmaatschap was begonnen op 1 
september 1995 en hij was zowel lid van Hercules als van Parthenon. Hij was een 
succesvol atleet. In de annalen van Fortius  zal hij nog lang herinnerd worden gezien 
zijn vele clubrecords (ongeveer 50) op de diverse onderdelen. Sommigen zijn gevestigd 
in Budapest en Madrid. Daarnaast heeft hij gouden, zilveren en bronzen medailles 
behaald op Nederlandse-, Europese- en Wereldkampioenschappen. Jurgen, reuze 
bedankt voor je inzet, tijd en promotie voor de verenigingen (Hercules en Parthenon). 
Het bestuur wenst jou en je gezin veel woonplezier en woongenot toe in het Brabantse. 
Verder is er in deze nieuwsbrief een interview met Jurgen opgenomen. Naast Jurgen, 
nam ook zijn dochter Eri afscheid. Zij was eveneens trainer bij de pupillen. Het bestuur 
bedankt ook haar voor de inzet en tijd. 

 
 

Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
 

 

CLUBRECORDS 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Op de onderlinge werpwedstrijd van zondag 21 maart werden drie officieuze 
clubrecords verbeterd: (1) werpvijfkamp Jongens Junioren B van 1768 punten naar 
1807 punten door Freek Bosveld; (2) gewichtwerpen (5,45 kg) Meisjes Junioren B 
van 12,25 m naar 12,67 m door Julia van Dorp; (3) werpvijfkamp Meisjes Junioren 
B van 2082 punten naar 2188 punten door Julia van Dorp. 
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125 JAAR FORTIUS IN VIJF DELEN  
 

[door Piet Barends en Alice van Driel] 
 

DEEL 3: 1946 – 1971 
 

Oprichting Parthenon, komst sintelbaan, diverse ove rstromingen, clubbladen, 
clubgebouwen en begin landelijke competities 

 
Toelichting deel 3: Daar het archief van Parthenon is opgeslagen in het gemeentearchief en dat momenteel 
door de coronacrisis voor publiek is gesloten, kan dat niet worden gebruikt als informatiebron. Uit de jubileum-
boeken van 25 jaar en 60 jaar Parthenon zijn er evenwel voldoende gegevens te halen. Een deel van de 
informatie is van internet en ook uit eigen en andermans belevenis.  
 
Het eerste belangrijke feit na de tweede Wereldoorlog 
was het 50-jarig bestaan van Hercules, om te 
beginnen gevierd met een receptie op 6 juli 1946, 
waarbij twee oprichters, namelijk Steef Dubbel en 
Cees van Kerkvoort, aanwezig waren. Daarna volgden 
nog een atletiekwedstrijd en een demonstratieavond 
worstelen en gewichtheffen. Op 9 november van dat 
jaar werd in het gebouw van de N.A.B. (het latere 
Statenhof, dat ondertussen ook al niet meer bestaat) 
de feestavond/-nacht gehouden. Het liep allemaal niet 
direct zo als het was gepland. De avond zou om 8 uur 
beginnen, maar om onbekende redenen werd dat 
verplaatst naar 9 uur. Iedereen werd op tijd op de 
hoogte gesteld, maar toen men om 9 uur voor de deur 
stond bleef die gesloten en ging die pas om half tien open. Om kwart voor tien kon de voorzitter de 
avond openen. Men begon met een minuut stilte in verband met het overlijden van Cees van 
Kerkvoort. Daarna werd het toch nog een feestelijke avond/nacht, totdat de eigenaar om drie uur 
kwam zeggen dat de zaal moest worden ontruimd. Iedereen kwaad, want er was afgesproken, dat de 
zaal tot 5 uur beschikbaar was. Feestavonden duurden toen dus duidelijk langer dan tegenwoordig. 
 
Na in het verleden er vele malen over gepraat te hebben, werd tijdens de buitengewone 
ledenvergadering van 13 december 1945 op voorstel van Bas Molenbroek het clubblad in leven 
geroepen. Er werd een redactiecommissie benoemd om de zaak voor te bereiden en in september 
1946 rolde het eerste clubblad van de persen. Clubblad was eigenlijk wel een beetje veel gezegd, 
want het bestond uit twee gestencilde velletjes folioformaat, die aan elkaar waren geniet. In oktober 
had men echter wel iets dat op een clubblad leek. Zie de foto van de voorpagina in deel 2. Daar 
clubblad nummer 1 was opgeborgen in clubblad 2 en dat clubblad bij de laatste overdracht helaas 
verloren bleek te zijn gegaan, moeten we het dus doen met de clubbladen vanaf nummer 3. De leden 
werd opgeroepen elke maand een clubblad te kopen. Men kreeg het dus niet automatisch 
toegestuurd. 
 
Momenteel is het heel normaal (alleen tijdens de coronacrisis niet), dat vele tientallen leden ten 
minste één van de vele georganiseerde marathons per jaar lopen. Dat was in 1947 wel anders. Er 
bestond toen in Nederland maar één marathon en wel die van Enschede, die om de twee jaar werd 
gelopen. Nu kan men gewoon inschrijven en mee doen, maar in die tijd waren er speciaal ter 

Groepsfoto ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 
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voorbereiding wedstrijden over 30 en 35 km, waarbij de 35 km van 
Halsteren de bekendste was. Als men was ingeschreven, betekende 
dat niet automatisch deelname, want elke deelnemer moest ter 
plaatse nog een speciale keuring ondergaan. 1947 was in die mate 
een bijzonder jaar, omdat in dat jaar Wim Heijligers (sr) als eerste 
Dordtenaar op de marathon startte en hem ook volbracht en wel in 
4.05.33 uur. 
De Enschede Marathon is de oudste marathon van Nederland en 
West Europa. Bij de eerste editie, in juli 1947, deden 51 lopers mee 
aan deze hardloopwedstrijd. Vandaag de dag doen er bijna 11 000 
deelnemers mee en het aantal is nog immer groeiende. 
 
14 september 1948 was voor de Dordtse atletiek een 
bijzondere dag, daar toen de eerste Dordtse atletiekclub het 
licht zag, tijdens de oprichtingsvergadering in het Statenhof. 
Het kiezen van de naam kostte nog wel enige moeite, daar 
men niet precies wist, hoe die tempel in Athene heette. Maar 
uiteindelijk kwam men door Luc Evers op de naam 
Parthenon. Daarvoor waren er alleen omni-verenigingen met 
ook een atletiekafdeling. In die tijd had men naast Hercules 
ook AADFC (de atletiekafdeling van de voetbalclub DFC), 
Sparta, Sint Paul en Athlos. Parthenon is opgericht door een 
tiental mensen, voornamelijk leden van Sparta, die niet 
gelukkig waren met de toenmalige situatie. De vereniging 
groeide vrij snel en een jaar later waren er al 162 leden. 
Onbekend is hoeveel leden Sparta in 1948 had, maar in 
1960 kende die vereniging 1100 gymnastiekleden en zo’n 30 
atletiekleden. Een duidelijke scheefgroei dus. Bij Hercules waren de afdelingen atletiek, gewicht-
heffen en worstelen ongeveer even groot, waarbij veel leden in die jaren meerdere takken van sport 
beoefenden. Genoemd kunnen worden Bas Molenbroek, Gerrit Bakker en Piet Dijkstra (atletiek en 
worstelen), Piet Wapperom (atletiek, gewichtheffen en worstelen) en later ook Cor Noordermeer 
(atletiek en gewichtheffen). 
Daar het niet de minste atleten waren, die overgingen naar Parthenon, ook van andere verenigingen 
zoals AADFC (Tinus Beckers) en Hercules (Luc Evers en Herman van de Munnik), behoorde 
Parthenon kort na de oprichting tot de sterkste ploegen van Nederland. Niet zo verwonderlijk met 
nationale toppers als Luc Evers (100 m en 200 m), Frits Wolsink (400 m en 800 m), Tinus Beckers 
(1500 m), Herman van de Munnik (1500 m en 5000 m), Joop Litz (5000 m), Philip Zock (110 mh en 
400 mh) en Jan van der Meulen (hoogspringen) en daarnaast nog Jan Lammers (verspringen) en Ad 
Keller sr (werpnummers) in de gelederen.  
Parthenon had in de beginjaren een aantal Nederlandse 
kampioenen. Frits Wolsink werd Nederlands kampioen in 
1950 en 1952 op de 800 meter, Jan van der Meulen deed 
dat in de zelfde jaren op het nummer hoogspringen en 
Philip Zock werd Nederlands kampioen in 1955 op de 400 
meter horden. Daarna duurde het tot 1966. In dat jaar werd 
Jan Borsje Nederlands kampioen hoogspringen en in dat 
jaar ook nationaal recordhouder (1.96 m) 
Parthenon was gestart als specifieke atletiekvereniging, 
doch na 10 jaar was er opeens een handbalafdeling. Deze 
heeft echter niet lang bestaan, want de handballers 

Enschede Marathon. 

Het eerste bestuur van Parthenon: Piet 
Neerings (voorzitter), Piet Pieters (secretaris), 
Gerrit v.d. Ree (penningmeester), Hans v. 
Dongen (commissaris) en Wim Siebes sr 
(commissaris). 

Bestuur Parthenon 1953: vlnr: achter: Piet 
Pieters, Tinie v.d. Koogh, Bill den Broeder en 
Hans van Dongen; voor: Philip Zock sr., Jan 
Knijff en Dick Bijl. 
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splitsten zich in 1962 af en gingen later als herenhandbalvereniging Olympia verder, om daarna met 
de dameshandbalvereniging Minerva te fuseren tot MOK. In die tijd schreven de vooruitstrevende 
geesten het woord combinatie met een “K”. Vandaar de naam MOK. 
 
Na de gouden jaren in het begin van de vijftiger jaren zakte Parthenon ver terug qua prestatieniveau 
en in het begin van de zestiger jaren was Dordrecht qua atletiek zelfs een achtergebleven gebied 
geworden. Bondscoach Wil Westphal kwam regelmatig naar Dordrecht om bijscholingen te geven 
aan talentvolle atleten. Meestal bracht hij dan ook een jeugdig talent mee uit Amsterdam om hem te 
helpen bij de bijscholing (onder andere Leo de Winter - verspringer en Peter Dellessen - polsstok-
hoogspringer). Ook kwam hij naar Dordrecht om Lida van Schelt (na haar huwelijk Lida van Gink-van 
Schelt), die op dat moment tot de beste tien discuswerpsters van Nederland behoorde, extra training 
te geven. 
 
Duurde het bij Hercules 50 jaar alvorens de club tot een eigen clubblad kwam (alle pogingen 
voordien, die uiteindelijk op niets uitliepen niet meegerekend), bij Parthenon ging het wel iets sneller, 
ook al leefde men toen natuurlijk in een andere tijd dan bij de oprichting van Hercules. Voor zover 
bekend bevinden zich clubbladen uit 1949 in het archief van Parthenon (in de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw geschonken door een oud-lid). In hoeverre het clubblad van 1949 leek op dat van 1967 
is niet bekend, maar waarschijnlijk had het ook het formaat half folio evenals het clubblad van 
Hercules. 
 
Daar waar Hercules qua atletiek zijn domicilie op het sportpark 
Reeweg had, begon Parthenon direct op de Jager- en 
Windhondpolder.  
 
Molen de Windhond was een paltrokmolen en had als functie 
een houtzaagmolen. Deze paltrokmolens stonden op een 
schiereiland om de balken aan te voeren via het water. Ze 
hebben de naam te danken aan de vorm die met wat fantasie 
wat lijkt op een wijde jas of een rok. Onderin de molen zie je de 
zaagramen. Op de kap is duidelijk een windhond te herkennen. 
Deze molen is gebouwd in 1685 en in 1917 afgebroken. Waarom 
de molen deze naam heeft gekregen is onbekend, maar we 
weten wel waarom de polder daar de Windhondenpolder werd 
genoemd. 
 
De polder was in tweeën gedeeld door een dijkje.  Links ervan - 
gezien vanaf de Noordendijk – lagen een aantal voetbalvelden. 
Dat deel heette in de volksmond de ijsbaan, omdat in de tijd toen 
we nog echte winters hadden, dat deel onder water werd gezet 
en er een ijsbaan werd gecreëerd, met muziek en in de avond 
verlichting. Het dijkje kende op de plaats waar later de start van de 100 meter van de sintelbaan was 
een verhoging - de terp - waar een gebouw stond waarin de gemeente kleedkamers en wasruimten 
had ondergebracht voor de verenigingen die op de polder geen eigen clubhuis hadden. De heren 
hadden een ingang aan de Noordendijkzijde en de dames aan de Wantijparkzijde.  
Daar waar in Nederland al diverse sintelbanen waren neergelegd, bleef Dordrecht een achter-
gebleven gebied. In 1946 werd in het jaarverslag van het district Zuid-Holland vermeld, dat er voor 
wat betreft de aanleg van een sintelbaan in Dordrecht nog niet veel schot in de zaak zat. Het heeft tot 
19 juni 1954 geduurd aleer Dordrecht de beschikking kreeg over een sintelbaan, mogelijk misschien 
enigszins bevorderd door de landelijke successen van Parthenon. Hercules besloot voorlopig op het 

Paltrokmolen de Windhond. 
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sportpark Reeweg te blijven trainen. De wedstrijden werden vanzelfsprekend wel op de sintelbaan 
gehouden. Op 29 mei was men wel gedwongen naar de Jager- en Windhondpolder te gaan, daar 
vanaf die dag het sportcomplex Reeweg aan de Nederlandse Culturele Sportbond was afgestaan. 
De lay-out (om maar eens een goed Nederlands woord te gebruiken) van de baan was nu niet direct 
hetzelfde als velen zich nog van de oude kunststofbaan herinneren. Er was een kogelslingerring op 
de ijsbaan gelegen bij de sloot aan de Wantijparkzijde, uiteraard toen nog zonder beschermkooi. Er 
was één discuskooi, in die tijd uiteraard ook nog zonder net er omheen, die lag ter hoogte van de 
start van de 4 × 60 meter, zodat men dwars over het veld gooide. Dit ging nog wel goed met de 
Dordtse werpers, die niet of nauwelijks meer dan 40 meter gooiden, maar toen Kees Koch in 1959 
tijdens een wedstrijd zijn Nederlands record van 53.90 meter evenaarde, landde de discus op de 
sintelbaan. Matten voor hoogspringen en polsstokhoogspringen waren er ook nog niet, die werden 
pas later uitgevonden. 
 
Dat er nu een sintelbaan was om op te trainen en wedstrijden op te houden was natuurlijk een hele 
verbetering. Het wedstrijdgereed maken was een ander hoofdstuk. Tegenwoordig met de 
kunststofbaan valt het nogal mee. De horden moeten natuurlijk naar de baan worden gebracht en bij 
de verschillende afstanden worden verplaatst. Ook de startblokken moeten bij verschillende 
afstanden worden verplaatst. Het werpmateriaal moet naar de werpstanden worden gebracht, 
enzovoort. Maar dat moest vroeger ook. Wat men tegenwoordig niet meer behoeft te doen, is lijnen 
trekken voor de verschillende banen en strepen trekken ter plaatse van de diverse starts, 
estafettevakken en plaatsen waar de horden moeten worden neergezet. In het begin gebeurde het 
lijnentrekken nogal op primitieve wijze. Er was een lange plank (lengte gelijk aan de breedte van de 
baan = 7,50 meter) waarin op 1,25 meter (breedte van een laan) afstand van elkaar spijkers waren 
aangebracht.  
Aan de uiteinden van de plank waren touwen bevestigd, waaraan men de plank kon voorttrekken. 
Twee personen moesten de plank dus over de baan voorttrekken, terwijl een aantal anderen de 
plank tegen de grond duwde, zodat er duidelijke lijnen konden worden getrokken. Later werd de 
plank vervangen door een metalen constructie op wielen ter breedte van de baan, waarbij de wielen 
over de betonnen randen van de baan rolden, Ter plaatse van de pennen voor het  maken van de 
groeven werden kogels geplaatst om de pennen extra de grond in te drukken. Nu kon men met 
minder mensen de lanen trekken. Langs de binnen- en buitenkant van de baan waren op de 
betonnen randen tientallen metalen plaatjes bevestigd genummerd vanaf 1 tot x om aan te geven 
waar de diverse strepen voor de start, de wisselvakken voor de estafettes en dergelijke moesten 
komen. Meestal werd de baan de avond voor de wedstrijd in orde gemaakt en dan maar hopen, dat 
het ’s nachts niet ging regenen, want dan kon je de andere dag extra vroeg opstaan om alles 
opnieuw te doen. 
 
Dordrecht is in de loop der eeuwen bedreigd en geplaagd door diverse overstromingen. De 
bekendste uit een ver verleden is ongetwijfeld de Sint-Elizabethsvloed van 18 of 19 november 1421 
(de geleerden zijn het daar niet over eens), toen Dordrecht een eiland werd. Van na de tweede 
Wereldoorlog is de watersnoodramp van 1 februari 1953 natuurlijk de bekendste, waarbij ook de 
Jager- en Windhondpolder onder water kwam te staan.  
De watersnood van 1953 voltrok zich in de nacht van 31 januari op 1 
februari 1953. De ramp werd veroorzaakt door een stormvloed in 
combinatie met springtij, waarbij het water in de Noordzee tot extreme 
hoogte steeg. Het aantal doden bedroeg in Nederland 1836 mensen, 
daarnaast veroorzaakte de vloed in Zuidwest Nederland grote schade 
aan de veestapel, woningen, gebouwen en infrastructuur. Zo’n 100 000 
mensen verloren hun huis en bezittingen. De ramp was een aanleiding 
voor de ontwikkeling van een sterk verbeterde kustverdediging met zware stormvloedkeringen.  
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Dit zou daarna nog een paar keer gebeuren, al had de rest van 
Dordrecht daar niet direct veel last van. Voor Parthenon bleven de 
gevolgen in 1953 beperkt tot wat schade aan het materiaal. Men 
moest om te kunnen trainen wel uitwijken naar het sportpark 
Reeweg. De overstroming van 1954 had ernstiger gevolgen. Men 
was op 31 maart 1954 begonnen met de bouw van een eigen 
clubgebouw en het in aanbouw zijnde clubgebouw werd ten 
gevolge van een dijkdoorbraak in december 1954 weggespoeld. Men moest dus weer opnieuw 
beginnen, maar op 20 april 1957 kon het clubgebouw door burgemeester J.A.H.J. van der Dussen 
worden geopend. De atletiekafdeling van Hercules was nog gevestigd op het sportpark Reeweg en 
had er dus geen last van. De volgende overstroming vond plaats op 10 december 1965. Velen zagen 
aankomen dat het zeer hoog water zou worden. De dijk werd verzwaard en verstevigd met 
zandzakken, maar de toestand werd steeds kritieker. Het clubgebouw van Hercules was op dat 
moment al bijna af. Door een aantal mensen van Hercules, dat niet gerust was over de ontstane 
situatie en naar de polder was gekomen, werd op tijd het grootste deel van het materiaal (halters, 
matrassen e.d.) in veiligheid gebracht op de Noordendijk. Men was nog in het gebouw bezig met 
veiligstellen van materiaal, toen de dijk omstreeks zeven uur die avond doorbrak en men hals over 
kop moest vluchten. Bij de overstroming van eind 1965 bleek, toen het gat in de dijk begin 1966 was 
gedicht en het water was weggepompt, dat de sintelbaan vlak bij de dijkbreuk voor een groot deel 
was verdwenen. Eigenlijk was alleen nog de binnenbaan intact, de rest was weggespoeld. 
Het herstel van de baan nam nogal wat tijd in beslag, maar op 9 juni 1968 was het dan eindelijk zo 
ver. Op een dag na tweeënhalf jaar na de overstroming vond de heropening van de sintelbaanplaats. 
Dat een en ander zo lang op zich liet wachten kwam, blijkens een brief van B&W van 8 september 
1967 vanwege het zeer lange wachten op de technische adviezen van de KNAU. Volgens die brief 
zou de baan ruim voor het seizoen 1968 gereed zijn. Dat is dus niet helemaal gelukt. De 
openingswedstrijd was een jeugdwedstrijd ‘Randstad - Rest van Nederland’ met een bijprogramma, 
waaraan door veel Dordtse atleten, vaak met succes, werd deelgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Had Parthenon negen jaar na de oprichting een eigen clubgebouw, dat overigens in de loop der jaren 
een aantal malen is verbouwd en uitgebreid, onder andere met een krachthonk, bij Hercules duurde 
her allemaal wat langer. Reeds voor de tweede Wereldoorlog werden er voorstellen gedaan om te 
komen tot een eigen clubgebouw, maar verder kwam het niet. De wens van een eigen clubgebouw 
kwam weer naar boven bij de opening van het clubgebouw van Parthenon. Er kwamen diverse acties 
tot stand om geld in te zamelen en tijdens de jaarvergadering van 1959 werd er een bouwcommissie 
in het leven geroepen. Volgens een mededeling in het clubblad van april 1960 stond men op het punt 
met de bouw te beginnen, maar dat was iets te optimistisch gedacht. In het clubblad van november 

Clubgebouw Parthenon. 

In 1965 kwamen bij een dijkdoorbraak beide clubgebouwen onder water te staan: links Parthenon; rechts Hercules. 
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1962 werd aangekondigd, dat de vereniging een gebouw had gekocht en wel een oude barak van het 
vliegveld Gilze-Rijen. Nadat die daar was afgebroken en in delen naar Dordrecht was vervoerd, kon 
men beginnen. Op 4 mei 1963 werd begonnen met een geul te graven voor de fundering. Zoals 
gebruikelijk in zulke gevallen was het enthousiasme in de 
beginperiode zeer groot en waren er vele vrijwilligers. Maar na 
een paar weken werd dat enthousiasme al minder en kwam het 
ten slotte op een kleine groep mensen aan. In januari 1964 was 
men zover, dat er in het gebouw getraind kon worden en er 
wedstrijden konden worden gehouden en werd er al over de 
opening bij het 68-jarig bestaan gedacht. Dit was veel te 
optimistisch gedacht en vervolgens werd half september 1965 
als openingsdatum genoemd. Ook dat ging niet door en de 
overstroming van 10 december 1965 zorgde ook voor de nodige 
vertraging. Op 2 juli 1966 was het eindelijk zover en kon de 
toenmalige burgemeester mr. J.J. van der Lee de openings-
handeling verrichten. 
 
In 1960 telde Dordrecht nog vier atletiekverenigingen, die gezamenlijk gebruik maakten van de 
sintelbaan, namelijk Athlos, Hercules, Parthenon en Sparta. Alleen Parthenon had een eigen 
clubgebouw. De atleten van de andere verenigingen maakten gebruik van de kleed- en wasruimten 
op de terp. Door de week was de verdeling als volgt: Athlos trainde op maandag- en vrijdagavond, 
Hercules op maandag- en donderdagavond, Parthenon op dinsdag- en donderdagavond en Sparta 
op dinsdag- en vrijdagavond. Aanvang trainingen om zes uur. Op zondagochtend trainden alle 
verenigingen van tien uur tot twaalf uur.  
In 1967 waren er nog maar twee atletiekverenigingen over in Dordrecht, namelijk Hercules en 
Parthenon. De atleten van Athlos werden na opheffing over het algemeen lid van Parthenon  en de 
leden van de atletiekafdeling van Sparta werden na opheffing over het algemeen lid van Hercules, 
onder andere Cor en Karel Melger. Annie Kok werd lid van Parthenon om na haar huwelijk als Annie 
Scheper-Kok door het leven te gaan en een belangrijke rol binnen de vereniging te vervullen. Henk 
en Piet Barends waren samen met Wout Kroonen reeds in 1964 overgestapt van Sparta naar 
Hercules. 
Het bestuur van Parthenon sprak altijd in nogal neerbuigende 
toon over de andere verenigingen. Op het moment, dat er nog 
maar twee atletiekvereniging in Dordrecht waren begon het 
bestuur van Parthenon zich steeds arroganter en neer-
buigender naar de enige overgebleven concurrent (Hercules) 
te gedragen. Zou men zich dat begin jaren vijftig tijdens de 
topjaren nog enigszins voor hebben kunnen stellen, in 1967 
was daar geen enkele reden meer voor, behalve dat de heren-
ploeg van Hercules beter presteerde dan die van Parthenon 
en het meer uit afgunst werd gedaan. Toen de estafetteploeg 
4 x 400 meter van Hercules (Herman Rotermundt, Koert 
Dalmeijer, Wim de Rover en Henk Barends) in 1968 derde 
werd bij de Zuid-Hollandse kampioenschappen, sprak de 
toenmalige voorzitter smalend over een stelletje worstelaars. 
De verstandhouding tussen de leden van de verenigingen, zeker bij de wegatleten, was altijd goed. 
Bij de training verzamelde de langeafstandslopers van alle verenigingen zich op de Noordendijk om 
gezamenlijk richting Kop van ’t Land te vertrekken.  
Momenteel (nu even niet door de coronacrisis) is er een strak georganiseerde atletiekcompetitie met 
vaste data en een aantal klassen/divisies, maar dat is niet altijd zo geweest. Men kende vroeger in 

Opening door de burgemeester van 
het clubgebouw van Hercules in 1966. 

Beeld van de Dwars Door Dordtloop met 
Philip Zock (nr 19) en Cor Hardenbol (13). 
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Nederland alleen de strijd om de Prins Hendrikbeker (heren) en de Prinses Julianabeker (dames) om 
het kampioenschap van Nederland. 
In 1965 werd door de KNAU gestart met een atletiekcompetitie. Dit was al eerder rond de jaren 20 
van de vorige eeuw geprobeerd, maar was toen geen succes geworden. Wel ontstonden er regionale 
competities, waaraan ook Hercules meedeed (zie deel 1). Er werden naast de kampioenspoule nu 
drie klassen ingesteld en zowel Hercules als Parthenon besloten in de tweede klasse in te schrijven. 
Hierin kwamen uiteindelijk 38 ploegen uit. De eerste competitiewedstrijd in Dordrecht zou 
plaatsvinden op 9 mei 1965 met als deelnemende ploegen: Hercules - Parthenon - AV ’40 (Delft) - 
Minerva (Rotterdam) - SCR (Rotterdam) en Olympia (Gouda). Zou plaatsvinden, want de gemeente 
Dordrecht had aan zes maanden voorbereiding niet voldoende om de baan in orde en 
wedstrijdgereed te maken. 
De competitie was in die tijd niet zo gereglementeerd als tegenwoordig. Men kon op een zelfgekozen 
datum een aantal verenigingen uitnodigen en een competitiewedstrijd houden of men werd door een 
andere vereniging uitgenodigd. Daarnaast kon men zoveel wedstrijden als men wilde organiseren of 
aan meedoen. Men stuurde de uitslagen op naar het bondsbureau van de KNAU en de beste twee 
resultaten telden. Aan het eind kwamen tenslotte de beste 8 ploegen uit in de finale. 
Wat gebeurde er nog meer in die tijd, behalve atletiek? Vergeet dan 
niet dat in 1964 de Beatles tijdens hun eerste wereldtournee even 
Nederland aandeden. Ze traden op in het Noord-Hollandse Blokker, 
maar net zo legendarisch is hun rondvaart door de Amsterdamse 
grachten. 
Tijdens de ledenvergadering van 16 oktober 1922 van de toen nog 
NKB vertelde de voorzitter iets over een opzet voor een worstel-
competitie, Deze competitie is echter nooit van de grond gekomen. 
Kort na de tweede Wereldoorlog kwamen in Nederland regionale 
competities van de grond, opgezet door de clubs uit de regio. Eerst in 
de regio Oost-/Noord-Nederland en later ook in de Westelijke regio. Wanneer de landelijke competitie 
startte, is niet geheel duidelijk. Eén bron spreekt over 1949/50 en een andere over 1950/51. Hercules 
nam in ieder geval voor het eerst deel in het seizoen 1950/51. Er was één 1e klasse (nationaal) en vijf 
2e klassen (regionaal). Hercules schreef in met een team voor de 2e klasse. Bij elkaar schreven 21 
verenigingen in met 26 teams, Hercules kwam uit in de 2e klasse B met drie andere teams. Er werd 
in zeven gewichtsklassen geworsteld. Internationaal kende men ook nog een achtste (de lichtste) 
klasse, maar die kwam niet voor in het competitieprogramma. Het begin van de competitie was nogal 
amateuristisch, waarbij gezegd moet worden dat de tegenstander de boel een beetje belazerde en 
het niet zo nauw nam met de gewichtsklassen. Hercules verloor dan ook kansloos. Tijdens de return 
was men gewaarschuwd en wist men gelijk te eindigen. Uiteindelijk eindigde men in de middenmoot, 
voor zover daar met vier ploegen sprake van kan zijn. Het tweede seizoen ging het al beter. Het 
eerste team werd tweede en het tweede team werd derde. Daarna werd er een aantal jaren niet 
deelgenomen aan de competitie vanwege de hoge kosten, maar in het seizoen 1958/59 werd weer 
ingeschreven. Op het moment, dat het clubgebouw tot stand kwam, verhoogde de KNKB de maten 
van de worstelmatras van 4 x 4 naar 5 x 5 meter. De verhogingen bleven de jaren daarna doorgaan 
om te eindigen bij 12 x 12 meter, waarbij er een wedstrijdcirkel is (diameter 8 meter - gele kleur) met 
daarom een rand van 1 meter (rode kleur) en de rest van de mat heeft een blauwe kleur. Men kon de 
mat wel groter maken, maar de worstelpartij bleef zich aan de rand van de mat c.q. het wedstrijddeel 
afspelen. 
De verhoging van 4 x 4 naar 5 x 5 meter was voor de vereniging geen probleem. Dat kwam wel, toen 
er een vrije zone naast de mat werd geëist, waardoor de zaal in het clubgebouw (breedte 6 meter) 
niet meer voldeed. Voor de competitie kreeg men echter dispensatie. 
Hercules nam sinds 1958 onafgebroken deel aan de competitie en hoewel de prestaties vaak heel 
goed waren, werd er nooit een kampioenschap behaald en was Hercules nog nooit in de hoofdklasse 

The(m) Beatles in Amsterdam. 
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uitgekomen. Het ging eind jaren zestig echter hoe langer 
hoe beter  en in het seizoen 1970/71 werd de ploeg 
kampioen van de eerste klasse A. De competitie bestond 
toen uit één hoofdklasse en twee eerste klassen (A en 
B). De promotie naar de hoofdklasse ging helaas niet 
door, daar de beslissingswedstrijd tegen de kampioen 
van de 1e klasse B werd verloren. 
 
Evenals bij het worstelen is bij het gewichtheffen niet 
duidelijk wanneer de competitie nu precies begon. In het 
seizoen 1948/49 was er een competitie voor de 
Limburgse verenigingen. 
In het seizoen 1950/51 zou volgens een mededeling in 
het clubblad de gewichthefcompetitie voor het eerst van 
start gaan en zou Hercules daaraan meedoen. Er zijn 
evenwel nergens - ook niet in het bondsblad van de 
KNKB - uitslagen te vinden. In het seizoen 1952/53 werd 
er in Zuid-Holland iets georganiseerd, dat op een 
gewichthefcompetitie leek, hoewel niet duidelijk was wat 
de regels precies waren. Hercules deed in ieder geval niet mee. 
Volgens het bondsorgaan van de KNKB ging in het seizoen 1958/59 de eerste landelijke competitie 
gewichtheffen van start. Hercules deed pas voor het eerst mee in het seizoen 1962/63. De 
voorbereiding op de wedstrijd was in die tijd nogal amateuristisch. Beide ploegen verzamelden zich 
rond het wedstrijdplankier, waarna men wat intilde op het wedstrijdplankier en begon. De 
gewichtheffers (vijf van elke team) bleven in de buurt van het plankier tot men weer een keer aan de 
beurt was.  
Dit bleef zo, totdat in 1970 Piet van de Kruk, door toedoen van de toenmalige algemeen- en 
krachtsportsecretaris Henk Smits, als trainer werd aangetrokken. Piet van de Kruk, die na de 
Olympische Spelen van Mexico een beetje met zijn ziel onder zijn arm liep, accepteerde het aanbod 
en hiermee vond er een drastische verandering plaats in trainingsmethode en wedstrijdvoorbereiding. 
Hij kon zijn ervaringen opgedaan in Mexico hier in de praktijk brengen. Bij wedstijden verzamelde 
men zich niet meer rond het wedstrijdplankier, maar kreeg elk team een kleedkamer met daarin een 
mini-plankier en een eigen halter met gewichten toegewezen. Elke gewichtheffer kon nu gedurende 
de wedstrijd intillen, totdat de halter verzwaard was tot zijn begingewicht, waarna hij naar het 
wedstrijdplankier ging om zijn beurt te verwerken. Hij ging daarna weer terug naar de kleedkamer, 
totdat hij weer aan de beurt was. Deze nieuwe aanpak leverde het eerste jaar alleen nog maar de 
nodige clubrecords op, maar er zouden meer successen volgen. 
  
Eind jaren zestig kwam de prestatieloop als nieuw atletiekfenomeen naar voren. Hercules 
organiseerde in de winter al oefencrossen, die echter meer weg hadden van prestatielopen, daar een 
echt wedstrijdelement ontbrak. Op  initiatief van Bas Molenbroek kwam men in contact met het 
dagblad de Dordtenaar om tot een grootser opgezette prestatieloop te komen. Op 25 februari 1968 
ging de eerste Dordtenaarloop van start. Deze viel samen met de Dordtse 
veldloopkampioenschappen en werd dan ook aangekondigd als de “Dordtenaarcross”. Afstanden: 
1000 meter voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar en 5000 m voor de ouderen. De jeugd bleef op de 
Jager- en Windhondpolder en de ‘kilometervreters’ gingen naar het Wantijpark. Bij de eerste 
prestatielopen ging het nog niet om de tijd, maar alleen om het volbrengen van de afstand. Dat zou 
later wel anders worden. 
 
[Wordt vervolgd]  

De Hercules kampioensploeg worstelen (1970-
1971). Staand: Jaap van den Holst, John van 
Sluysdam, Herman den Otter en Mees Bernhart. 
Gehurkt: Louis van den Holst, Theo Gielen, Henk 
Spin (trainer), Frans Vaneveld en Martin Stuurman.  
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IN GESPREK MET JURGEN VAN BERKUM  
 

[door Henk Nugteren] 
 

Aanleiding om deze maand in gesprek te gaan met Jurgen van Berkum is zijn aanstaande vertrek 
naar Brabant. Sinds 1995 was Jurgen lid van Fortius  (zowel Parthenon als Hercules) en heeft hij als 
actief atleet veel voor de vereniging betekend door vrijwel elk jaar het puntenkanon van zowel de 
senioren- als de masters-competitieploegen te zijn. Daarnaast zette hij de naam van de club 
herhaaldelijk in de schijnwerpers door medailles te behalen op WK’s, EK’s, en NK’s. Ook was Jurgen 
belangrijk voor training en vorming van de pupillen, waar hij zijn jarenlange ervaring nuttig kon 
gebruiken, onder andere als trainingscoördinator pupillen. In mei 2014 interviewde Erwin van Diemen 
hem al voor de nieuwsbrief, maar er is sindsdien zo veel gebeurd, dat een nieuw interview ter 
gelegenheid van zijn afscheid onontkoombaar is. 
 
Dat afscheid betekent zeker niet het afscheid van de atletiek, laat daar geen twijfel over bestaan. Op een van 
de eerste vragen aan Jurgen waarbij ik opmerk dat zijn topjaren 2016 tot 2018 waren, is zijn reactie resoluut: 
“Ik hoop van niet. Ik hoop nog lang atletiek te blijven doen, en nog veel prestaties neer te zetten waar ik zelf 
trots op kan zijn. En dan zullen er waarschijnlijk ook wel af en toe nationale of internationale medailles 
gewonnen worden, want het wereldje van baanatletiek voor masters is niet zo groot, je kent de meeste 
tegenstanders inmiddels wel en de kans is niet zo groot dat er ineens een geweldige tienkamper uit het niets 
bij komt.” 
Toch neemt Jurgen wel afscheid van Fortius  en dat is min of meer 
gedwongen en de schuld van de NS. Sinds Dordrecht aan een zijspoor 
is komen te liggen, werd het dagelijks naar het werk op de High Tech 
Campus in Eindhoven reizen, wat Jurgen al 26 jaar deed, bijna niet 
meer te doen. En nu het gezin van Berkum ook in een nieuwe fase 
komt met de kinderen op kamers, was verhuizing naar een kleiner huis 
op fietsafstand van het werk een logische oplossing. Dat huis werd 
gevonden in Waalre, van waaruit hij de keuze heeft uit drie atletiek-
verenigingen. Het dichtstbij in Valkenswaard, iets verder in Veldhoven 
en nog iets verder in Eindhoven. Jurgen gaat de mogelijkheden, 
trainingen, trainers en atletengroep eerst rustig bekijken, alvorens een 
beslissing te nemen. 
Het zal sowieso zijn zoveelste club worden, want in 1982 begon hij als 
junior C bij de Keien in Uden. Naar eigen zeggen liep hij daar voor-
namelijk achteraan, maar vond het kennelijk toch wel zo leuk dat hij 
zich drie jaar later, toen hij in Delft materiaalkunde ging studeren, 
aanmeldde bij de studentenatletiekvereniging de Delvers. Gezelligheid 
stond er voorop en er werd veel deelgenomen aan estafettelopen zoals 
de Batavierenrace en de Hyde Park Relays in Londen en een estafette 
in Parijs. Het ging dan vaak meer nog om het reisje en de feesten dan 
de races. Toen Jurgen in 1990 zijn ingenieursdiploma had gehaald en 
op de TU zijn opleiding vervolgde als promovendus was hij officieel 
geen student meer en ging hij over van de Delvers naar AV’40. Daar 
begon zijn echte atletenleven en draaide hij een tienkamp met 5970 
punten. 
In 1995 zocht hij een woonplaats tussen Delft (waar zijn vrouw werkte) en Eindhoven, waar hij zelf een baan 
bij Philips kreeg. Dat werd Dordrecht, en als gevolg zijn volgende atletiekclub: Parthenon, dat later dus 
Fortius  werd. De nieuwe club in Brabant zal dus Jurgens vijfde club worden en zesde clubnaam.       
 
In Dordrecht begon voor Jurgen het drukke leven van baan en forensen en een uitbreidend gezin. Vandaar dat 
hij aanvankelijk bij Parthenon slechts eenmaal per week trainde. Maar zodra de gelegenheid zich voordeed 
werden dat drie trainingen en dat is tot nog toe zo gebleven. Wel nam de omvang en intensiteit van die 

Jurgen, zoals we hem graag in het 
Fortius-tenue zagen acteren. 
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trainingen geleidelijk nog toe. We hebben het dan over uitgebreide trainingen van vaak meer dan twee uur. 
Tot zijn vijftigste hoefde hij nauwelijks onder te doen voor zijn eigen prestaties op 25-jarige leeftijd. Met een 
beetje specifieke training kwam hij op verspringen, polsstokhoog en de 1500 m nog steeds dicht bij zijn 
persoonlijke records. Maar de laatste jaren merkt Jurgen dat de belastbaarheid minder wordt en is hij anders 
naar zijn lichaam gaan kijken. Als voorbeeld geeft hij een zware sprinttraining, die zomaar een week spierpijn 
kan opleveren. Dan kan hij nog wel andere nummers trainen maar sprinten is er dan even niet meer bij. Als 
oplossing ziet hij de mogelijkheid van meer, maar kortere trainingen. Het probleem is dat het meer tijd gaat 
kosten, want voor een tienkamp trainen is minder eenvoudig dan voor een lange afstand trainen. Een 
marathonloper kan thuis zijn schoenen aantrekken en ze na de training ook thuis weer uittrekken. Om 
technische nummers goed te trainen moet er naar de baan gereisd worden. 
 
Tot nog toe waren die drie wekelijkse trainingen 
voldoende om op een hoog internationaal niveau 
de meerkamp te beoefenen. De resultaten op EK’s 
en WK’s spreken voor zich. In 2013 werd Jurgen 
vierde op het EK indoor in San Sebastian, daarna 
waren er alleen maar podiumplaatsen: WK indoor 
Budapest 2014 (zilver); EK indoor Polen 2015 
(brons); EK indoor Ancona 2016 (zilver); EK indoor 
Madrid 2018 (zilver) en het WK outdoor Malaga 
2018 (brons). Het enige dat nog ontbreekt is het 
horen van het Wilhelmus. 
En dan hebben we het nog niet gehad over al die 
Nederlandse kampioenschappen waaraan Jurgen 
deelnam. Daar werden wel degelijk gouden 
medailles behaald. Meestal waren er twee titels op 
de NK indoor, zoals in 2015 en 2016 op ver en 60 
m horden. Jurgen gebruikte die NK als aanloop 
naar de internationale meerkamp kampioen-
schappen in maart. Dan liep hij tijdens een NK ook 
wel eens de 800 m, waarop tegenstanders verbaasd waren een hordeloper in de baan te zien. 
Ook maakte hij in de winter vaak uitstapjes naar de cross. Zo won hij een paar keer de korte cross van onze 
Schapenkoppencross. Jurgen zegt daarbij dat “het goed is voor een tienkamper om soms voorbij die 1500 m 
te gaan, voor je zelfvertrouwen en om er minder tegenop te zien”. Nu gaat het lopen hem naar eigen zeggen 
gemakkelijk af omdat hij niet bepaald een zware geblokte tienkamper is. Jurgen geeft hierbij commentaar: “Ik 
denk wel eens dat ik fysiologisch gezien het meest aanleg heb of had voor de middellange afstand. Ik zou er 
echter niet gelukkig van worden als ik me daarin zou specialiseren. Ik zou de kick van op zijn kop in een 
polsstok hangen of met 25 kilometer per uur en een paar centimeter marge over een horde scheren niet willen 
missen.” 
 
Het jaar 2018 werd een glorieus jaar. Dat was deels te verklaren door de overgang naar de M50 eind 2017. 
Direct na de indeling in een nieuwe categorie zijn de kansen op records het grootst. In 2013 was Jurgen heel 
blij met zijn Nederlands record tienkamp bij de M45, maar het record bij de M50 in 2018 ziet hij nog altijd als 
zijn beste prestatie ooit en daar is hij met recht bijzonder trots op (de cijfers: 100 m 12,59; ver 6,01; kogel 
10,09; hoog 1,69; 400 m 53,95; 100 mh 14,70; discus 29,47; pols 3,70; speer 39,22; 1500 m 4:38,85). De 
prestaties waren vrijwel gelijkwaardig aan die in 2013, inderdaad een bijzondere prestatie, want er was vrijwel 
geen verval in vijf jaar. De age-graded puntentelling is zo gemaakt dat een gemiddeld verval zal leiden tot 
gelijke puntenaantallen. Maar zie hoe het zich bij Jurgen ontwikkelde: bijna 6000 punten als senior, 7000 
punten als M45 en nu bijna 7700 punten bij de M50. En dan werd en passant ook nog het Nederlandse record 
verspringen M50 verbeterd tot 6,19 m. Wie weet waar dat heen gaat mag het zeggen. 
 
Dat wil overigens niet zeggen dat Jurgen alleen van titels en records geniet. Hij herinnert zich nog heel goed 
de 4 × 400 m estafettes in de seniorencompetitie, waarin hij als oude master mee mocht doen met drie 
junioren (senioren 400 m lopers hadden we niet). Ook zo’n estafette is heel leuk om te doen. 

Jurgen in het oranje, tijdens de horderace op het EK indoor 
in Madrid, die hem de zilveren medaille opleverde. 
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Zoals met bijna alles wat hij doet, benadert Jurgen de atletiek ook altijd serieus. Hij probeert het hele jaar door 
fit te blijven, dus een maandlang niks doen na het wedstrijdseizoen is er niet bij. Wel worden natuurlijk de 
trainingsvormen aan de jaarprogrammering aangepast. 
Elke wedstrijd is voor Jurgen een nieuwe uitdaging, een uitdaging om zichzelf te verbeteren, niet zo zeer om 
iemand anders te verslaan. In zijn ambities blijft hij realistisch: zo verbeeldt hij zich niet ooit 12 m te zullen 
overbruggen met kogelstoten, maar de 30 m-grens bij discus heeft hij, sinds hij bij de M50 met 1,5 kg gooit, 
toch maar mooi geslecht. 
 
De competitie is voor Jurgen een essentieel onderdeel van 
de atletiek. Hij zegt daarover het volgende. “De competitie is 
heel belangrijk voor een vereniging. Het geeft binding in de 
verder individuele sport. De mensen die meedoen trekken 
een dag samen op en worden veel closer. De competitie is 
natuurlijk ook gewoon leuk. Elkaar helpen en aanmoedigen, 
de spanning van tussenstanden, opluchting als een ander bij 
de derde poging toch over de lat gaat, enz. En dan de 
estafette, de enige echt gezamenlijke prestatie.” 
Bij Fortius  is de mastercompetitie al jaren heel goed bezet, 
met bijna altijd een landelijke finaleplaats. Er zijn weinig 
verenigingen die dat kunnen nazeggen. De senioren-
competitie is echter een ander verhaal. Jurgen zou het sub-
kritisch willen noemen. Door aan te vullen met junioren en 
masters wordt een ploeg samengesteld, maar eigenlijk is er 
geen sprake van een seniorenploeg. Toch is Jurgen hoopvol 
voor de toekomst: “de generatie die nu rond 15 jaar is, is 
groot en getalenteerd en hebben een Fortius -gevoel (in 
plaats van ex-Parthenon of ex-Hercules). Als we ze 
gemotiveerd kunnen houden geeft dit perspectief”. 
Sinds Jurgen in 1995 bij Parthenon kwam deed hij vrijwel 
altijd mee aan de seniorencompetitie, ook toen hij master 
werd. Aanvankelijk had hij zich beschikbaar gesteld voor “als 
het nodig was”. In de praktijk betekende het dat hij heel vaak 
moest aantreden. Met de mastercompetitie erbij zorgde dat 
voor een vol zomerseizoen. “Maar”, zegt Jurgen er meteen 
bij, “ik vind het een morele plicht om aan de competities mee 
te doen”. 
 
Jurgen was groot voorstander van de fusie, niet zo zeer voor 
sterkere competitieploegen, maar vooral als trainings-
coördinator pupillen. Pupillentrainers van Hercules en 
Parthenon vochten om dezelfde uren zaalhuur, hadden beide te weinig mankracht en materiaal, terwijl het 
samen veel beter kon worden opgelost. In de praktijk voegde Jurgen de pupillentrainingen al samen voordat 
de fusie een feit was. 
Training geven doet Jurgen hoofdzakelijk door te putten uit veertig jaar ervaring. Die combineert hij met eigen 
ideeën, inspiratie van internet en korte workshops die hij regelmatig volgt. Een grote trainerscursus heeft hij 
nooit gedaan. Hij vindt het erg leuk om training te geven, om te zien hoe kinderen met plezier sporten, zichzelf 
verbeteren en elkaar helpen, ieder op zijn eigen niveau.  
Dat hij bij de jeugd veel animo om fit te zijn en gezond te leven tegenkomt, helpt daar zeker ook bij. Ze willen 
er daardoor goed uit zien, want ijdelheid speelt ook mee, maar dat is geen bezwaar. Daardoor is Jurgen best 
hoopvol over het terugdringen van bijvoorbeeld roken en de obesitas-epidemie op langere termijn. 
 
Ook thuis zijn Jurgens sportieve prestaties niet onopgemerkt gebleven en hij heeft zijn drie dochters stuk voor 
stuk aangestoken. Eri is actief met atletiek bezig (ook bij Fortius , maar heeft inmiddels ook afscheid 

Een van de vertesprongen van Jurgen, een 
nummer waarop hij met 6,19 m het Nederlands 
record bij de M50 bezit . 
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genomen) en zal dat na de verhuizing, als ze op kamers in Utrecht gaat wonen, waarschijnlijk blijven doen. 
Alies en Ronja sporten ook graag, maar momenteel niet bij een vereniging. 
 
Ook voor Jurgen was het moeilijk dat er al meer dan een jaar geen wedstrijden konden worden gehouden. Hij 
voelt zich daardoor een beetje stuurloos en verliest het gevoel van tijd en seizoen. Maar hij traint altijd door, 
want daar voelt hij zich goed bij en bovendien wil hij er klaar voor zijn als de wedstrijden weer beginnen. De 
afgelopen twee tot drie jaar had hij regelmatig een periode met wat kleine blessures, waardoor soms alleen 
nog aan de competitie werd deelgenomen, want daar had een iets mindere prestatie toch nog nut. Wat dat 
betreft kwam covid niet eens zo slecht uit. Tandje terug staat niet in het woordenboek van Jurgen. Zelfs al zou 
hij geen atletiek kunnen doen, dan nog zou hij zich met evenveel energie in een andere sport storten. 
Jurgen is zeker van plan om wedstrijdatletiek te blijven doen, en kijkt alweer uit naar 2023 als in de nieuwe 
M55 categorie weer geoogst kan worden. Maar voor die tijd zijn er nog genoeg records binnen bereik bij de 
M50: 100 mh, 400 mh, hinkstap, indoor 7-kamp. 
 
Als laatste vraag ik Jurgen wat hij aan zijn clubgenoten van Fortius  kwijt zou willen. Hierbij zijn antwoord: 
“Ik hoop natuurlijk dat het Fortius  goed zal gaan in de toekomst. Aan de jeugd zou ik willen zeggen: ga 
alsjeblieft door met wedstrijdsport. Ik heb het gevoel dat je er veel profijt van hebt in de rest van je leven. Niet 
alleen lichamelijk, qua motoriek, houding en controle over je lichaam, maar ook mentaal. Het beheersen van 
de stress die je voelt als je met een enorme polsstok klaar staat om over een hoogte te springen die je nog 
nooit gehaald hebt. Of het genieten van jouw eigen persoonlijke record, ook al waren er allemaal anderen die 
beter waren.” 
 
We bedanken Jurgen voor alles wat hij voor Fortius  gedaan heeft en wensen hem allereerst succes met de 
verhuizing en het vinden van een goede club waar hij zijn sportcarrière kan voortzetten. Mogelijk ontmoeten 
we die club dan in de komende jaren wel weer in de mastercompetitie en anders zien we de uitslagen wel in 
de atletiekberichtgeving. Het ga je goed. 
  

Het deelnemersveld van de overall NK meerkamp 2018, met Jurgen 
bescheiden op de achterste rij, maar met medaille. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

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

NIEUWS OVER DE COMPETITIE 
 

In verband met de lockdown heeft de Atletiekunie besloten de competitiewedstrijden van 1 
mei (C/D junioren), 9 mei (U20/U18 & masters) en 16 mei (senioren) te schrappen.  
 
Eind april zal de Atletiekunie duidelijkheid geven over de competitiewedstrijd van de 
U20/U18 op 30 mei. 
 
De C/D-wedstrijd van 1 mei wordt mogelijk verschoven naar 3 juli. Voor de overige 
categorieën is het, door de volle wedstrijdkalender, de zomervakantie en de finales in 
september, niet mogelijk om de wedstrijden te verschuiven.  
 
Hieronder een overzicht van de nu nog overgebleven wedstrijden voor de Fortius teams. 
Of deze wedstrijden inderdaad plaats kunnen vinden blijft nog onzeker.  

 
Junioren C/D poule 59: 19 juni Typhoon, Gorinchem, en eventueel 3 juli, plaats onbekend. 
Masters   poule 22:  5 juni Fortius , Dordrecht. 
Senioren  poule 13:  4 juli Groene Ster, Zevenbergen. 
U20/U18   poule 34:  30 mei Energie, Barendrecht. 
 
  

Virtuele competitie  
 
Als alternatief voor de echte competitie heeft de Atletiekunie de zogenoemde virtuele 
competitie opgezet. In deze competitie organiseren atletiekverenigingen een onderlinge 
wedstrijd met het programma van een competitiewedstrijd. Ook Fortius  doet mee in deze 
virtuele competitie. Op zaterdag 24 april organiseren we onze wedstrijd in de virtuele 
competitie voor junioren CD, junioren U18/U20 en senioren t/m 26 jaar. Voor sporters van 
27 jaar en ouder is het nog niet toegestaan om aan wedstrijden mee te doen, ook niet als 
dit slechts trainingswedstrijden zijn.  
De inschrijving voor de wedstrijd in de virtuele competitie op 24 april is inmiddels gesloten. 
 
Hou onze website www.fortiusdrechtsteden.nl in de gaten voor actueel nieuws over de 
competitie en andere baanwedstrijden.   
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Op de baan kan hier en daar nog wel eens iets gebeuren, maar in 
het veld en op de weg ligt dat een stuk lastiger. Nog steeds zijn er 
geen loopevenementen en zijn er dus ook geen uitslagen.  
Er komen dan wel versoepelingen aan, maar dat zal voorlopig nog 
langzaam gaan. Vandaar dat we ons nog niet aan een 
wedstrijdkalender wagen. 
Voor de volgende nieuwsbrief kunnen bijdragen uiterlijk 15 mei 
2021 worden gestuurd naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com.  
 
 
 

De Enschede Marathon wordt dit jaar op 16 mei gehouden in het kader van de Field Labs. Evenals 
de Hamburg Marathon voor kwalificatie voor de Olympische Spelen (heeft plaats gehad op 18 april) 
vindt dit evenement plaats op een afgesloten circuit op vliegveld Twente. Aan de 10 km mogen 
vijfduizend lopers deelnemen onder overleg van een niet ouder dan 24 uur negatieve sneltest. Voor 
informatie, zie de website van deze marathon. 
 
Voor wat betreft de komende maanden worden er nog steeds virtuele lopen georganiseerd. Deze zijn 
te vinden op: 
https://www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen/virtuele-hardloopkalender/ 
 
 
 
 

[Advertentie] 
 
 
  

Foto Jos Nieuwland 
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf, 
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 

VIJFDE ONDERLINGE CROSSWEDSTRIJD, 20 MAART 2021, EN  EINDSTAND 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

Eindelijk – of jammer genoeg – kwam er op zaterdag 20 maart met de vijfde cross een einde aan het 
Onderlinge Fortius  Jeugd Cross-seizoen 2020-2021. In sommige pupillengroepen werd de opkomst 
op trainingsdagen met een cross in de loop van de tijd steeds een beetje kleiner, terwijl in andere 
groepen het enthousiasme onveranderd groot bleef. De trainers hebben steeds met veel plezier een 
parcours gebouwd en de atleten aangemoedigd of zelf meegelopen. Op vrijdagavond 19 maart – nog 
net voor de avondklok inging - hadden dit keer de drie trainers Bas, Henk Jan en Mark, weer een 
deel van een ingewikkeld parcours met veel lint uitgezet: een 
zigzag patroon. Het programma begon om 9:40 uur met de 
mini’s, gevolgd door de C-pupillen om 9:50 uur en om 10:00 
uur de race-runners. De B-pupillen startten rond 10:10 uur en 
ten slotte de A1- en A2-pupillen gezamenlijk om 10:20 uur. Na 
de pupillen hebben de DCB-junioren in hun aansluitende 
training het parcours steeds als warming-up gebruikt. Een deel 
van de junioren heeft vervolgens meegedaan aan de onder-
linge wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd hebben de junioren 
steeds zonder morren het parcours – pylonen, dopjes, 
metalen stokken en lint - opgeruimd.  
Met de laatste van de vijf onderlinge crossen kan er eindelijk 
een eindklassement worden opgemaakt. Tijdens het seizoen 
zijn de tussenstanden bewust niet bekend gemaakt. 
Overigens heeft er van de pupillen verder ook nooit iemand 
naar gevraagd. Het plezier van het meedoen stond bij de 
meesten voorop en uiteraard is er wel gestreden om de 
ereplaatsen. Veel pupillen hebben zich van hun doorzettings-
kant laten zien. In alle vijf wedstrijden waren er nauwelijks 
uitstappers. 
Het was voor de trainers fijn om te zien hoeveel kinderen er 
mee hebben gedaan. Wellicht ‘gedwongen’ omdat de crossen 
tijdens de reguliere trainingen op zaterdag hebben 
plaatsgevonden. De trainers gaan ervan uit dat veel pupillen 
enthousiast zijn geworden en zich voor zowel de 
zomercompetitie en het volgende crossseizoen, maar ook 
voor losse binnen- en buitenwedstrijden massaal inschrijven. 
Wedstrijden worden door kinderen nog wel spannend gevonden maar dat hoort er een beetje bij en 
ze worden er zelfstandig van en het is goed voor het groepsgevoel. Er is de stille hoop dat we het 
volgende crossseizoen wel weer naar de andere atletiekverenigingen in de regio mogen. 
Zaterdag 27 maart heeft na de pupillentraining de prijsuitreiking plaatsgevonden. Dit jaar geen 
medailles, bekers of diploma’s maar een mandarijn of een appel, en een mooie groepsfoto met de 
nummers 1, 2 en 3 op het podium. 

De mini’s na de prijsuitreiking. 

Ook voor de C-pupillen waren er prijzen. 
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Onderstaand de eindstand voor iedere categorie uitgesplitst in meisjes en jongens. Om voor een plek 
in de eindstand in aanmerking te komen moest er aan vier van de vijf wedstrijden zijn meegedaan. Is 
aan vijf wedstrijden meegedaan dan is het slechtste resultaat geschrapt. De eerste plaats bij een 
wedstrijd levert 50 punten op, de tweede plek 47, de derde plek 45, de vierde plek 44 en zo verder. 
Bij een gelijke eindstand in punten heeft het resultaat in de laatste wedstrijd de doorslag gegeven. 
Degenen die – voor zover wij konden nagaan - minder dan vier wedstrijden hebben gelopen, zijn in 
enigszins willekeurige volgorde onder de stand vermeld (En:…). 
 

Eindstanden: 
 

Mini’s meisjes 
 1 Pepa Hermus 
 2 Sterre Ophorst 
 3 Yfke Schuurman 
 4 Irina Wessels 
 5 Merel Hamers 
 6 Ciara van Drunen 
En: Linde, Lieve, Lara, Eva, Alva, 
Noa, Isabel, Mila, Jolien en Hanna 
 

Mini’s jongens 
 1  Eise Dijkstra 
 2 Lux Lataster 
 3 Ruben Kok 
 4 Jurrijn van Dijk 
 5 Menno van Leeuwen 
 6 Fenno van ’t Land 
 7 Salomon Paling 
En: Luuk, Anouar, Niels, Bas, 
Micha, Luca en Thomas 
 

Pupillen C: meisjes 
 1 Evi de Haas 
 2 Merle de Koning 
 3 Karlijn Hamers 

 4 Fae Suijkerbuijk 
 5 Sofie Nagtegaal 
 6 Fay in ‘t Veld 
 7 Marlieke Pors 
 8 Kaithlynn Jansen 
 9 Lizzy Stolk 
En: Soe, Marley, Lieve, Sara, Eva-
Elize, Eveline en Mariola. 
 

Pupillen C: jongens 
 1 Lenni Reif 
 2 Jurre Hollander 
 3 Mats Blom 
 4 Jesse van den Dool 
 5 Thijs Bouman 
 6 Aaron Reiziger 
 7 Levi Berlips 
 8 Thijn van den Bosch 
 9 Aiden Jansen 
En: Wolter en Koen 
 

Pupillen B: meisjes 
 1 Eva Versluis 
 2 Julie Adeney 
 3 Mila van Eersel 

 4 Bo Buitendijk 
 5 Liz Wierenga 
 6 Fleur de Bruin 
 7 Anne Schoester 
 8 Merel van Putten 
En: Lisa Grootenboer, Lisa de 
Haas, Bo, Noor, Rebekka, Amy, 
Isa, Evy, Tirza en Lente 
 

Pupillen B: jongens 
 1 Sjors van der Laan 
 2 Jesper van Leeuwen 
 3 Mike de Haan 
 4 Florian Ophorst 
 5 Bastiaan de Jong 
 6 Jaiven Breidel 
 7 Tjeerd Buitendijk 
 8 Natanaël Tjin A Koeng 
 9 Johan Franssen 
 10 Liam van ’t Hof 
 11 Jamie van Gerven 
En: David, Dinand, Bastiaan, 
Matts, Roan, Kjeld, Duane, Adam 
en Floris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pupillen A 1: meisjes 
 1 Elin Wessels 
 2 Tess Plaisier 
 3 Fenne de Koning 
 4 Lara de Geus 
 5 Lindi Brugmans 
 6 Tess Wijnants 
En: Amelia, Merel en Noemi 
 

Pupillen A 1: jongens 
 1 Arend Vogelaar 
 2 Tinus Reif 
 3 Sven Schenkel 
 4 Milan van Ginneken 
 5 Ilay de Koning 
 6 Levi Zilverschoon 
 7 Mathijs de Reus 
 8 Justen Houben 

 9 Hugo Blom 
 10 Boaz Bakker 
 11 Bruce Gahrmann 
 12 Sid in ’t Veld 
 13 Biko Seidu 
En: Noah, Moos, Abel, Tibbe, Levi 
en Lucas

De C-pupillen staan klaar voor de start     en de junioren doen hun warming-up. 
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Pupillen A 2: meisjes 
 1 Yfke Broere 
 2 Tula Hermus 
 3 Aimy de Koning 
 4 Amber Jansen 
 5 Iris Slooten 
 6 Maud van Rooij 
 7 Bo van Driel 
 8 Kelly Berlips 
 9 Naomi Reiziger 
En: Nina, Danouk, Fleur, Lieke, 
Eloïse, Jill, Allison, Cato en Leonore. 
 
Pupillen A 2: jongens 
 1 Santiago Roelofs 
 2 Rick Thomas 
 3 Lars Groenewegen 
En: Timo, Yonah, Ryan, Hugo, 
Bjorn, Lucas, Joël, Otto en Tom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Racerunners 
Het zal de andere atleten niet zijn ontgaan dat aan 
de crossen ook de racerunners hebben 
meegedaan. Met drie wielen door het zand ging 
niet altijd even makkelijk maar hulp was vaak bij 
de hand. Ze hebben erg hun best gedaan en 
zichtbaar genoten. Achter de tribune langs de 
sloot was vaak nog wel even spannend. Blijkbaar 
heeft niet iedereen een zwemdiploma. Het ging er 
over het algemeen eerlijk aan toe. Zo hebben ze 
elkaar niet in de wielen gereden, zijn er geen 
ventielen bij anderen losgedraaid en heeft 
niemand mechanische pech gehad. Met veel 
plezier hebben Luuk (5x), Skye (4x), Sanjay, 
Tatum, Sara (4x), Nina en Sem meegedaan.  

Groepsfoto van de B-pupillen. 

Groepsfoto van de A1-pupillen. 

Racerunners na hun prijsuitreiking. 

Groepsfoto van de A2-pupillen. 

22 



 

 

ONDERLINGE WERPWEDSTRIJD ZONDAG 21 MAART 2021 
 

[door Piet Barends met foto’s van Mark Uilhoorn] 
 
Op 21 maart werd alweer de vierde onderlinge werpwedstrijd in deze coronatijd verwerkt. Ditmaal 
aangevuld met het nummer verspringen. Volgens de kalender begon op deze dag de lente. Echter de 
weergoden waren het hier duidelijk niet mee eens. Qua temperatuur ging het nog wel met 9 à 10 °C 
op de thermometer aan de wand van de sporthal, maar de wind gooide duidelijk roet in het eten en 
de gevoelstemperatuur kwam nauwelijks boven de 0 °C uit. 
De ongure omstandigheden hadden  duidelijk invloed op de prestaties, zeker bij de meer tengere 
leden. In het begin ging het nog wel, maar hoe langer de wedstrijd duurde, hoe minder de prestaties 
werden. Nu zou je als atleet er natuurlijk alles aan kunnen doen om je door te bewegen warm 
proberen te houden, maar men stond tijdens de nummers, als men moest wachten op de volgende 
poging, alleen maar bij elkaar te koukleumen. 
Ondanks de minder goede weersomstandigheden vielen er toch nog de nodige persoonlijke records 
te noteren, hoewel minder dan verwacht bij betere weersomstandigheden. En er vielen ook weer drie 
officieuze clubrecords te noteren. Freek Bosveld op de werpvijfkamp jongens B en Julia van Dorp bij 
het gewichtslingeren en de werpvijfkamp meisjes B. 
 
Bij het kogelslingeren hadden zowel Julia van Dorp als Freek 
Bosveld een paar heel goede worpen, maar als de kogel niet 
binnen de sector landt, heb je er niet veel aan. Nu bleven ze 
net iets onder hun persoonlijk records. Met Jil Vogelaar ging 
het duidelijk beter. Zij verbeterde in de eerste drie pogingen 
steeds haar persoonlijk record. Ook Pawel Pukzsta schoot 
uit zijn slof met een worp van boven de 20 meter. De 
anderen hadden iets te veel last van de kou.  
Het tweede nummer deze dag was het gewichtslingeren met 
alleen de B-junioren. Julia van Dorp wist zich hier weer te 
verbeteren en kwam nu tot 12,67 meter. 
Voor het kogelstoten was bijzonder veel belangstelling. Er 
kwamen maar liefst 20 atleten in actie. Jil Vogelaar had hier 
een uitschieter met ruim 10 meter, waarmee ze Samuel van 
Well net voor bleef. Ten opzichte van eerdere wedstrijden 
wisten Evy Wessels, Maxim van Dorp, Pawl Pukzsta, Lenn 
Boer en Rosa Paling zich te verbeteren. Voor degenen die 
voor het eerst in deze wedstrijdcyclus deelnamen, was het 
vanzelfsprekend de beste prestatie in de reeks. 
Bij het discuswerpen vielen ook nog een aantal persoonlijke 
records te noteren. Zo wierpen Jil Vogelaar, Evy Wessels, 
Maxim van Dorp, Ruben van Roosmalen, Rens Bakker, Lenn 
Boer  en Pawel Pukzsta verder dan ooit. 
Het speerwerpen leverde een heel goede prestatie op voor 
Sven Hurkmans. Met een worp van 45,02 meter verbeterde hij zijn PR met bijna anderhalve meter. 
Eva Blokland had ditmaal weer haar draai gevonden, al kwam die meer letterlijk tot uitdrukking in de 
vlucht van de speer, die bijna achterstevoren landde. Evy Wessels deed de gehele wedstrijd bijna 
niets anders dan haar prestaties verbeteren, maar het leverde haar uiteindelijk maar 10 punten op 
voor de PR-competitie.  

Novi in de ring voor het kogelslingeren. 
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Voor wat betreft de werpvijfkamp waren de prestaties van Freek en Julia enigszins wisselvallig, maar 
onder aan de streep leverde het toch voor beiden een clubrecord op. 
 
Nieuw ditmaal, was het onderdeel verspringen. De wind was qua sterkte en richting nauwelijks een 
spelbreker. Slechts twee atleten leverden hun beste prestatie met te veel rugwind. De hoogst 
gemeten snelheid in de richting van de aanloop was 4,4 m/s. Soms was er een lichte tegenwind 
(maximaal 0,5 m/s). Het was na vele maanden weer de eerste wedstrijd en de kou speelde ook een 
rol. Daardoor bleven velen onder hun persoonlijk record. Voor de eerstejaars junioren D was het hun 
eerste wedstrijd en zij behaalden vanzelfsprekend een PR. Zo ook voor een aantal tweedejaars 
junioren D. Tim Leeman (junior B) en Thomas van Roosmalen (junior C) sprongen ook een PR. Daar 
bij alle sprongen de rugwind werd gemeten, konden ook degenen, waarvan de beste poging te veel 
rugwind had, een PR krijgen. Zij het natuurlijk met een mindere prestatie. 
Zoals te verwachten was, won Anniek de Lange met ruim verschil de wedstrijd, maar de 
weersomstandigheden hadden wel een negatieve invloed op haar prestatie. 
 
Uitslagen: 
 
Kogelstoten  
 1 Jil Vogelaar MC 10,26  
 2 Samuel van Well JC 10,20  
 3 Freek Bosveld JB 9,44  
 4 Eva Blokland MD 9,17  
 5 Evy Wessels MC 8,84  
 6 Veerle Uilhoorn MC 8,81  
 7 Floor Zebel MC 7,74  
 8 Thijs Haak JD 7,64  
 9 Maxim van Dorp JC 7,38  
 10 Julia van Dorp MB 7,35  
 11 Luuk Bosveld JD 6,16  
 12 Pawl Pukzsta JC 6,15  
 13 Novi Hermus MC 5,77  
 14 Lisa van Schaik MD 5,76  
 15 Lenn Boer JD 5,48  
 16 Kelvin Mol JD 5,33  
 17 Dex van der Laan JD 5,25  
 18 Tijn van Driel JC 5,23  

 19 Rosa Paling MD 5,15  
 20 Rens Bakker JD 4,80 
 
 
Kogelslingeren 
 1 Julia van Dorp MB 33,32  
 2 Freek Bosveld JB 22,96  
 3 Jil Vogelaar MC 21,97  
 4 Veerle Uilhoorn MC 20,39  
 5 Pawel Pukzsta JC 20,04  
 6 Luuk Bosveld JD 15,02  
 7 Novi Hermus MC 14,45  
 8 Rens Bakker JD 13,43  
 
 
Gewichtslingeren 
 1 Julia van Dorp MB 12,67  
 2 Freek Bosveld JB 9,70  
 

Discuswerpen   
 1 Sven Hurkmans JB 31,97 
 2 Freek Bosveld JB 24,91 
 3 Eva Blokland MD 21,90 
 4 Julia van Dorp MB 20,98 
 5 Jil Vogelaar MC 20,86 
 6 Maxim van Dorp JC 19,59 
 7 Veerle Uilhoorn MC 18,68 
 8 Anniek de Lange MC 17,63 
 9 Pawel Pukzsta JC 16,92 
 10 Tijn van Driel JC 16,20 
 11 Evy Wessels MC 15,29 
 12 R. v. Roosmalen JD 15,13 
 13 Floor Zebel MC 13,57 
 14 Thijs Haak JD 13,16 
 15 Rens Bakker JD 13,06 
 16 Lenn Boer JD 12,63 
 17 Luuk Bosveld JD 12,12 
 18 Novi Hermus MC 11,91 

 
Speerwerpen 
 1 Sven Hurkmans JB 45,02 
 2 Freek Bosveld JB 27,50 
 3 Eva Blokland MD 22,35 
 4 Julia van Dorp MB 21,42 
 5 Evy Wessels MC 19,45 
 6 Veerle Uilhoorn MC 19,33 
 7 Jil Vogelaar MC 18,31 
 8 R. v. Roosmalen JD 18,25 
 9 Kelvin Mol JD 17,62 
 10 Leensey Bilkerdijk JD 14,25 
 11 Dex van der Laan JD 13,81 
 12 Rens Bakker JD 13,67 
 13 Luuk Bosveld JD 12,53 
 14 Tijn van Driel JC 12,45 
 15 Rosa Paling MD 11,33 
 16 Lenn Boer JD 5,66 
 

Kogelstoten levert altijd mooie 
plaatjes op als het licht mee zit. 
Links Evy  en boven Tijn. 
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Verspringen 
 1 Anniek de Lange MC 4,92 +1.9 
 2 Tim Leeman JB 4,33 +1.2 
 3 T. v. Roosmalen JC 4,12 +0.7 
 4 Kelvin Mol JD 3,91 +0.3 
 5 Eva Blokland MD 3,86 +1.5 
 6 R. v. Roosmalen JD 3,79 +1.0 
 7 Leensey Bilkerdijk JD 3,70 +0.5 
 8 Thijs Haak JD 3,51 +2.1 
 9 Tijn van Driel JC 3,48 +1.0 
 10 Lisa van Schaik MD 3,20 -0.2 
 11 Dex van der Laan JD 3,11 +4.4 
 12 Rosa Paling MD 2,86 -0.2 
 13 Lenn Boer JD 2,72 +0.5 
Beste prestatie zonder te veel rugwind  
  Thijs Haak JD 3,37 +0.3 
  Dex van der Laan JD 3,08 +1.7 
   
Werpvijfkamp * 

 1 Freek Bosveld JB 22,96 239 kogelslingeren 1 Julia van Dorp MB 33,32 565 
    27,57 417 discuswerpen    20,98 295 
    27,50 264 speerwerpen    21,42 314 
    9,44 452 kogelstoten    7,35 357 
    9,70 435 gewichtslingeren    12,67 657 
Totaal   1807      2188 
 
*Bij de werpvijfkamp tellen alleen de beste prestaties geleverd in de eerste drie pogingen; hierdoor kunnen de prestaties 
afwijken van de beste prestatie per individueel nummer. 
 
 

SPRING 'S IN THE AIR: PUPILLEN PAASTRAINING, 31 MAA RT 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

Traditioneel meldt de paashaas zich bij de Fortius -pupillen 
jeugd op de laatste woensdagtraining voor het paasweekend. 
De mini's, C-pupillen en race-runners hebben vanaf vijf uur op 
het veld en de baan gezocht naar verstopte eieren en hebben 
spelletjes gedaan. Op het veld was een hele grote, enthousiast 
springende en rondrennende paashaas te zien. De trainers van 
de B en A pupillen hadden voor de training vanaf 18:00 uur een 
- iets te ambitieus - springfestival georganiseerd: ver, hoog, 
hink-stap-sprong en versprong uit stand. Te ambitieus omdat zo 
veel onderdelen aflopen in een uur training niet is te doen. Maar 
we hebben weer wat geleerd voor de volgende keer en de 
kinderen zijn desondanks lekker actief bezig geweest. 
Bovendien is in beide gevallen afgesloten met een 600 meter 
loop en kreeg iedereen bij de finish een chocopaashaas als 
beloning mee voor thuis. De kinderen die er niet waren konden 
na de zaterdagtraining van 3 april bij Dini terecht voor hun 
chocopaashaas. 
 
 
 

Atleten staan klaar voor de 
werp- en verspringwedstrijd 
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ONDERLINGE B, A-1 EN A-2 PUPILLEN WEDSTRIJD, 10 APR IL 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

Op zaterdag 10 april zou de eerste van vijf pupillen competitiewedstrijden plaatsvinden bij Passaat in 
Papendrecht. Vanwege de corona-maatregelen kon die wedstrijd nog niet doorgaan en is deze 
voorlopig verplaatst naar 1 mei 2021. De pupillentrainers hadden daar al rekening mee gehouden en 
hebben de plannen voor een onderlinge wedstrijd voor de B, A-1 en A-2 pupillen snel uitgevoerd. 
Een wedstrijd die we ook wilden houden als afscheidscadeau voor de eind april 2021 naar Waalre 
vertrekkende A-2 trainer Jurgen van Berkum en dochter Eri.  
De kinderen hoefden zich van tevoren niet in te 
schrijven dus het was – vooral vanwege de slechte 
weersvooruitzichten - nog even spannend hoeveel er 
mee zouden gaan doen. Met maar liefst 57 kinderen 
was de opkomst groter dan het aantal inschrijvingen 
voor de competitie. Een wedstrijd kan niet plaats-
vinden zonder ouders die (hulp)jury willen zijn. De 
oproep heeft gelukkig tot voldoende aanmeldingen 
geleid en bij aanvang waren er spontaan nog een 
aantal ouders bereid om te helpen. Aangevuld met 
twee stagiaires van de opleiding Sportkunde uit Den 
Haag waren er bij de diverse onderdelen voldoende 
juryleden om een en ander vlot te laten verlopen.  
De ochtendtraining verviel en in plaats daarvan was het om 12:30 uur verzamelen op de baan. Na 
een korte warming-up startten de technische onderdelen vanaf 12:45 uur. De B en A-1 pupillen 
hadden verspringen en vortexwerpen op het programma. De A-2 pupillen hoogspringen en 
kogelstoten. Door de natte baan is van een echte spannende competitie bij het hoogspringen geen 
sprake geweest. Sommige kinderen kozen er na glijpartijen voor om niet te veel risico te nemen en 
eerder te stoppen. Desondanks hebben Santiago Roelofs, Yfke Broere en Fleur van der Glas 1,20 m 
en Nina Blokland zelfs 1,30 m gehaald: knappe prestaties! 
In eerste instantie viel de regen en de oostenwind nog mee, 
maar dat was vanaf twee uur bij de sprint (B-pupillen 40 m, en 
de A-1 en A-2 pupillen 60 m) en de aansluitende 1000 meter 
wel anders. De kinderen hebben de weergoden echter 
getrotseerd en hebben mooie prestaties geleverd. De tijden op 
de loopnummers zijn handgemeten waarmee voor het 
puntensysteem van de meerkamp rekening wordt gehouden. 
De uitslagen staan op atletiek.nu. Helaas mochten ouders nog 
niet op of rondom de baan om naar de wedstrijd te kijken. De 
vraag is of en hoe dat de prestaties van de kinderen heeft 
beïnvloed. Zoals we dat als trainers gewend zijn was de 
onderlinge sfeer prima. Kinderen hebben elkaar weer flink 
staan aanmoedigen. Moe maar voldaan (en nat) ging iedereen 
na de prijsuitreiking (rond half vier) met een medaille naar huis. 
De uitslagen staan online op 
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/35358/ 
 
 
 

Ouders lieten zich ondanks het slechte weer van 
hun beste kant zien. 

Meisjes A: 1000 m. 
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Mocht de regionale competitiewedstrijd 
van 1 mei bij Passaat en/of 22 mei 2021 
bij Fortius  ook niet door kunnen gaan dan 
wordt weer overwogen om een onderlinge 
wedstrijd te houden. We rekenen dan ook 
weer op voldoende ouders die zich als  
(hulp)jury aanmelden. De inschrijvings-
termijn voor de pupillencompetitie is 
overigens verlengd tot 17 april 2021: 
inschrijven voor de competitie moet door 
voor vijf losse wedstrijden in te schrijven 
via atletiek.nu. 
 
 
 
 
 
 
 

AFSCHEID JURGEN EN ERI VAN BERKUM 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

Met een onderlinge wedstrijd voor de B, A-1 en A-2 pupillen 
is op 10 april 2021 afscheid genomen van A-2 trainer Jurgen 
van Berkum en dochter Eri. Tijdens de prijsuitreiking is 
Jurgen op het podium gezet en namens het Fortius  bestuur 
door Ad van de Kamp toegesproken en ging hij huiswaarts 
met bloemen en cadeaus van de A-2 pupillen waaronder een 
mooie zelf geknutselde medaille met nr 1!  
Woensdagavond 15 april 2021 was de laatste training van 
Jurgen voor ‘zijn’ A-2 pupillen. Jurgen heeft afscheid 
genomen met de volgende woorden (vrij vertaald): “Zie je 
zelf als een schatkist. Daar zit veel nog onontdekt moois in, 
dat er uit kan komen als je wilt leren en blijft proberen en in 
jezelf wilt geloven. We kunnen meer dan we in eerste 
instantie denken.” Na afloop is Jurgen nog bij de 
aansluitende CD-juniorentraining door zijn vele ‘oude’ A-2 
pupillen toegezongen als dank voor zijn trainerschap.  
  

Jongens A-2 onder herfstige omstandigheden aan de start van 
hun 1000 m. Foto’s bij dit verslag zijn van Sander van der Glas. 
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SNOERLOOS 
 
Het verbaast me iedere keer weer hoe vast een mens aan zijn gewoonten hecht. En dan 
heb ik het allereerst over mezelf, want dat kan ik zonder moeite zelf waarnemen. Hoe 
kan het dat ik uit mijn doen raak als mijn hardlooprondje niet meer beschikbaar is omdat 
een weg hermetisch is afgesloten? Terwijl er zo veel andere rondjes zijn, wil ik per se 
míjn rondje kunnen lopen. Als op het bord staat dat de weg op 16 april om 16:00 uur 
weer open zal gaan en er op 17 april nog steeds een hek over de weg is geplaatst, raak 
ik, ondanks dat ik dit al een paar weken zag aankomen, alsnog uit mijn humeur. Eigenlijk 
zou ik blij moeten zijn dat ik onbeperkt kan lopen en fietsen waar ik wil tijdens het 
covidium, terwijl ze in Frankrijk binnen een cirkel met een straal van 10 km van hun huis 
moeten blijven. Heb ik dat nu alleen dat ik ontstemd raak van alle wegafsluitingen, 
werkzaamheden, omleidingen en obstakels, of hoe zit dat? Het zal wel in de familie 
zitten denk ik weleens, want toen mijn zoon Cedric ging studeren en wonen in 
Eindhoven en ik hem na een paar weken vroeg of hij nog wel eens ging hardlopen, was 
het eerst “Eh ja, eh nee”, maar volgde toen het  verrassende “nou ja, het valt daar niet 
mee, ze hebben er eigenlijk geen dijken”. 
Het lijkt wel of we aan een touwtje vast zitten aan onze gewoonten en dat touwtje niet 
kunnen breken of losmaken. Vandaar dat ik bij het zien van de krantenkop Snoerloos 
rennen opveerde. Misschien is er toch een mogelijkheid uit dit dilemma te komen. Het 
ging inderdaad over hardlopen, maar het werd al snel duidelijk dat het over echte 
snoeren gaat, die van oortje naar telefoon lopen en tijdens de loopbeweging problemen 
kunnen geven. Nu heb ik nog nooit met oortjes gelopen, ik hoor liever het verkeer 
aankomen of luister in de natuur liever naar de vogeltjes. Ook rijdt er nooit een volgauto 
mee, van waaruit aanwijzingen worden doorgegeven. Zelden neem ik een telefoon mee, 
vind ik alleen maar lastig in zakken van loopkleding, als het er al in zou passen, en 
bovendien, wie zou ik willen bellen tijdens de training en wie mij belt heeft dan ook maar 
een uurtje geduld. Dus lees ik een oplossing van een probleem dat voor mij in ieder 
geval niet bestaat. Een Duits merk blijkt ear-buds te maken die via een stabiele 
Bluetooth-verbinding contact houdt met de telefoon. Dus toch nog die vrijheidsberovende 
telefoon mee op de training. Het oortje sluit het oor net niet helemaal af zodat je nog wat 
van de wereld meekrijgt, dat zal dan wel in een kakofonie uitmonden. Als het niet afsluit 
zou je al gauw denken dat het dan ook niet vast zit en door zweet uit je oor zal glijden. 
Maar daarvoor worden dan weer rubberen kapjes bijgeleverd, die beter heten te zijn dan 
de gebruikelijke beugeltjes. De testloper had wat moeite met het correct plaatsen van de 
oortjes, maar toen dat was gelukt bleven ze wel zitten, al had hij steeds het hinderlijke 
gevoel dat ze eruit wilden glijden. Wel even wennen dus en dat voor €119,99. 
Voor mij dan maar geen snoerloos rennen, maar liever met het virtuele snoer van de 
gewoonte, nauwelijks een probleem dat al helemaal niet schreeuwt om een oplossing. 
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AGENDA  

 
APRIL 
 

Zaterdag 24  Dordrecht  Onderlinge wedstrijd junioren en senioren t/m 26 jaar 
      Wedstrijd telt mee voor de KNAU virtuele competitie 
      Tevens van 9:30 – 10:30: passen wedstrijdkleding 
 
Woensdag 28 Dordrecht  18:00 – 20:00: passen wedstrijdkleding 
 
 

MEI 
 

Zondag 16  Spijkenisse  Competitie Senioren 
 
Zaterdag 22  Dordrecht  Competitie Pupillen 
 
Zondag 30  Barendrecht  Competitie Junioren U20/U18 
 
 

JUNI 
 

Zaterdag 5  Dordrecht  Competitie Masters 
   Alblasserdam Competitie Pupillen 
 
Woensdag 16 Dordrecht  Algemene Ledenvergadering 
 
 

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 mei 2021 op het volgende e-mailadre s: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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