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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 
maart 2021 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 
15 maart 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) 
Mail Nieuwsbrief: nieuwsbrieffortius@outlook.com 

 
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
In dit jubileumjaar maken Piet Barends en Alice van 
Driel een vijfdelige serie over de geschiedenis van 
Fortius . In deze nieuwsbrief leest u de eerste 
aflevering over de eerste 25 jaar van Hercules. 
Daarnaast hadden we een uitgebreid gesprek met Milet 
Hoornaar, de Fortius -sprintster die vorig jaar nog de 
halve finale bereikte op het NK en de komende jaren 
voor Fortius  belangrijk zal zijn in de competitie. 
Helaas nog geen wedstrijdverslagen en zelfs nauwelijks 
een kalender voor toekomstige wedstrijden, maar toch 
hebben we de meeste rubrieken kunnen handhaven. 
Vanwege de maatregelen zijn het vooral de pupillen en 
jongere junioren die heel actief zijn. Al met al toch een 
behoorlijk gevulde nieuwsbrief. 

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

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur  
 

•••• De harde lockdown en de avondklok zijn verlengd tot 3 maart 2021. Door de coronaregels 
kunnen alleen atleten tot en met 17 jaar nog sporten. Doordat de Veiligheidsregio Zuid-
Holland-Zuid de regels met betrekking tot de groepsgrootte van volwassenen heeft 
verscherpt was het ondoenlijk om de baan- en wegtrainingen te laten plaatsvinden. In 
overleg met de trainers heeft het bestuur deze trainingen tot 3 maart 2021 gecanceld. De 
jeugdtrainers slagen erin om afwisselingen in de trainingen te brengen, zoals onderlinge 
crosswedstrijden, werpwedstrijden en dergelijke. Ondanks de kou en het besneeuwd zijn 
van de atletiekaccommodatie gingen de trainingen in de afgelopen week door, waarbij 
alternatieve trainingsvormen werden bedacht, zoals sneeuwballengevechten. Hulde aan 
de jeugdtrainers en atleten. Het bestuur is zich ervan bewust dat het voor de andere 
sporters van Fortius  zuur is dat zij niet kunnen sporten en hoopt dat dit na 3 maart weer 
mogelijk is. Wij moeten blijven volhouden! 
 

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

•••• Fortius  heeft op 5 juni 2021 een wedstrijd uit de mastercompetitie (poule 22) toegewezen 
gekregen. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de coronapandemie. 
 

•••• De clubkampioenschappen indooratletiek van 22 maart 2021 zijn gecanceld. 
 

•••• De halbeheerder Hans Huisman gaat in februari 2021 met pensioen. De Stichting 
Overdekte Accommodatie Reeweg (SOAR) heeft een sollicitatieprocedure opgestart. Het 
bestuur bedankt Hans voor zijn werkzaamheden en hoopt dat hij nog lang in goede 
gezondheid van zijn pensioen mag genieten. 

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 

 

CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tijdens de onderlinge werpwedstrijd in Dordrecht op 24 januari 2021 bracht Rune 
Veraart zijn clubrecord kogelslingeren voor jongens junioren D van 13,48 meter op 
15,69 meter. 
 
PRESTATIELIJSTEN 
 

De 10-bestenlijsten van Fortius  staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël 
Hermus, Piet Barends, Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/ranglijsten-10-besten-fortius. 
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 125 JAAR FORTIUS IN VIJF DELEN  
 

[door Piet Barends en Alice van Driel] 
 
In de eerste twee delen wordt de geschiedenis van de Hercules-tak behandeld. In de volgende twee 
delen de geschiedenis van de Hercules- en de Parthenon-tak en het laatste deel zal voornamelijk 
gaan over de steeds verder gaande samenwerking, die in 2000/2001 heeft geleid tot de bouw van de 
huidige sporthal en in 2017 tot de fusie van beide verenigingen tot de vereniging Fortius . 
 
De bijgeplaatste foto’s laten hier en daar wat aan kwaliteit te wensen over. Dit komt niet alleen vanwege het 
feit dat de foto’s heel oud zijn, maar ook omdat de meeste foto’s zich in het gemeentelijk archief bevinden, dat 
helaas gesloten is vanwege de pandemie. Enkele konden gelukkig nog uit het online-archief worden 
gedownload. [noot van de redactie] 
 
 
DEEL 1: 1896-1921 OFTEWEL HOE HET ALLEMAAL BEGON 
 
Het begon allemaal eind juni/begin juli 1896, toen een aantal Dordtse 
jongelui een voorstelling hadden bijgewoond van een Duitse worstel- en 
acrobatengroep, die in die tijd optrad in het theater Raymond op het Vlak. 
Geïnspireerd door ene Beckman een zogeheten ‘uitdagend worstelaar’ 
van die groep, besloot men tot het oprichten van een vereniging met de 
bedoeling de zware en lichte atletiek te beoefenen. Op zondagmiddag 5 
juli 1896 kwamen zij bijeen in het koffiehuis annex biertapperij van de 
heer S. Boet in het Kromhout 152 en aan het eind van de middag was 
Hercules geboren. Initiatienemer zal waarschijnlijk wel Cees van 
Kerkvoort zijn geweest, de eerste voorzitter. Tot de zware atletiek 
behoorde in die tijd onder andere het touwtrekken, een onderdeel dat tot 
ver in de jaren 20 van de vorige eeuw voorkwam in het wedstrijd-
programma van de (K)NAU. Tot de lichte atletiek behoorde wat men nu 
algemeen onder atletiek verstaat. Het begrip lichte atletiek komt eigenlijk 
nog maar alleen voor in het Duits, zoals in de naam van de Duitse 
atletiekbond: “Deutscher Leichtathletik Verband”. 
In 1896 hadden mensen nog geen televisie, radio en een 
enkeling had toegang tot de krant. Wat een toeval dat in 1896 
in Dordrecht Herculus ontstond. In 1896 werden namelijk in 
Athene de eerste moderne Olympische Spelen gehouden. Er 
deden maar veertien landen mee en deelname stond nog niet 
open voor vrouwen.  
 
Hoe de exacte naam van de vereniging heeft geluid, is niet met 
zekerheid te zeggen, daar ten gevolge van brand in 1913 in het 
toenmalige trainings- en wedstrijdcomplex behalve al het 
materiaal en het eerste vaandel, zeer waarschijnlijk ook de 
eerste notulenboeken van de bestuurs- en algemene leden-
vergaderingen verloren zijn gegaan. In de ledenlijst van 1900 
van de vereniging Volksweerbaarheid, afdeling Dordrecht en 
omstreken, waarin opgenomen een tiental verenigingen waaronder Hercules, wordt als naam 
vermeld Athletenclub Hercules. Zeer waarschijnlijk zal dit de naam zijn waaronder Hercules is 

Cees van Kerkvoort, de eerste 
voorzitter van Hercules. 

De eerste moderne Olympische Spelen 
in Athene, 1896. 
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opgericht. Bij de aanvraag tot Koninklijke goedkeuring in 1905 luidde de naam volgens de statuten 
Dordrechtsche Gymnastiek en Athleten Vereeniging Hercules. De vereniging kende toen een officiële 
afdeling gymnastiek onder leiding van de heer C. Verburg, die de drijvende kracht was achter de 
aanvraag tot Koninklijke goedkeuring. In 1913 werd de naam gewijzigd in Dordrechtsche 
Gymnastiek- en Athletiek-Vereniging Hercules. Een naam, die - met enige aanpassingen als gevolg 
van wijzigingen in de nationale spelling - officieel tot 15 juni 1979 ongewijzigd bleef, hoewel er al 
meer dan 65 jaar lang geen gymnastiek meer werd beoefend en de vereniging in de praktijk toen al 
sinds jaar en dag de naam Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging Hercules gebruikte (onder 
andere op het briefpapier). 
Zeer waarschijnlijk werd in 1917 de afdeling boksen opgericht en in 1920 werd besloten tot de 
aanschaf van een boksring en het aanvragen van de reglementen.  
 
Fortius  (Hercules-tak) is niet de oudste nog bestaande atletiekvereniging van Nederland. In 1895 
werd Pro Patria Rotterdam opgericht, welke vereniging in 1971 met ALO fuseerde tot PAC. Vanaf dat 
moment was Hercules tot 2017 wel de oudste atletiekverenging die onder haar eigen naam bestond. 
Fortius  (Hercules-tak) is ook niet de oudste nog bestaande krachtsportverenging van Nederland. In 
april 1896 werd Sandow Delft opgericht (alleen gewichtheffen). Maar deze vereniging is al sinds 
tientallen jaren niet meer bij een nationale bond (KNKB of KNKF) aangesloten. Fortius  (Hercules-
tak) is wel de oudste nog bestaande worstelvereniging en de oudste en overigens enige nog 
bestaande vereniging met een krachtsport- en atletiekafdeling. 
 
Hercules heeft in de eerste 25 jaar veel oefen- en wedstrijdlocaties gekend. Begonnen werd in het 
café van de heer Boet, iets wat niet ongebruikelijk was in die tijd. Spoedig zocht men zijn heil elders. 
De juiste volgorde is helaas niet met zekerheid vast te stellen, maar waarschijnlijk verhuisde men 
eerst naar een ruimte aan de Boogjes. Omstreeks 1900 had men een oefenlokaal in de vroegere 
meisjesschool op de hoek van de Wijnstraat en de Schrijversstraat. Wedstrijden hield men toen in de 
zaal van L. van Dongen, Groenmarkt 65 naast het toenmalige hoofdbureau van politie. Vervolgens 
kwam men terecht in het gymnastieklokaal aan het Stek. 
Mogelijk reeds in 1902, doch zeker in 1907, gezien het 
huurcontract dat nog in het archief bewaard is gebleven. 
Stek is voor echte Dordtenaren een bekende plek. Lang was 
dat de plek van Doelesteijn: een school met een bijzondere, 
neutrale signatuur en de langste tijd een industrie- en 
huishoudonderwijsinstelling. In 1965 was deze school zelfs 
de grootste huishoudschool van ons land. 
 
In 1908 verhuisde men naar Musis Sacrum aan de 
Burgemeester de Raadtsingel, waar nu de Rooms-
Katholieke kerk gewijd aan de heilige Anthonius van 
Padua staat. Musis Sacrum werd op 25 juli 1913 door 
brand verwoest en men moest zijn heil elders zoeken. 
Men kwam terecht in de gemeentelijke gymnastiekzaal 
in het Hof. Dit betekende wel het einde van de 
gymnastiekafdeling, want het plafond was te laag voor 
het gebruik van diverse gymnastiektoestellen, onder 
andere rekstok en ringen. Het Hof in Dordrecht heeft 
dus veel functies gehad. In 1572 waarschijnlijk de 
belangrijkste. Toen vond in de Statenzaal de Eerste 
Vrije Statenvergadering plaats. Twaalf steden onder 

Doelesteijn. 

Interieur van het Hof. 
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leiding van Dordrecht zwoeren Filips II af en 
erkenden alleen Willem van Oranje als hun 
stadhouder. 
 
Als oefenlocatie wordt ook nog het pand 
Zakkendragerstraat 70 genoemd (volgens een 
krantenartikel vanwege het 30 jarig bestaan). 
Dat van de Zakkendragerstraat zal wel waar 
zijn geweest, gezien het feit dat op dat moment 
nog veel leden van het eerste uur lid waren, 
maar de huisnummering in die tijd ging niet 
verder dan 18. De eerste oefenlocatie van de 
afdeling atletiek was de Watermolenwei, 
genoemd naar de watermolen, die daar stond. 
De Watermolenwei was gelegen tussen de 
Weeskinderendijk, de huidige Vlietweg, en 
grensde aan het toenmalige bos van de Roo 
(het huidige Weizigtpark). Er was een ingang 
aan de Weeskinderendijk. Hier werd het 
steenstoten beoefend. Een tak van sport, die tot 
1932 op het wedstrijdprogramma van de 
(K)NAU stond. In 1910 verhuisde de atletiek-
afdeling naar het terrein van de Dordtse Bond 
voor Lichamelijke Opvoeding, gelegen aan de 
Oranjelaan, hoek Bankastraat. 
Wedstrijden werden in de beginperiode gehou-
den op het voetbalveld van DFC, gelegen aan 
de Markettenweg naast het bos van de Roo. 
Daar de voetbalcompetitie vanzelfsprekend 
voorrang had, konden er pas vanaf half mei tot 
in september wedstrijden worden georgani-
seerd. 
 
Wat betreft oefen- en wedstrijdmateriaal was 
het wel iets anders dan tegenwoordig. 
Begonnen werd met een gewicht van 25 kg en 
een stuk touw. Daarna maakte men het meeste 
zelf. Van oud ijzer gevonden op een zolder van 
een pand in de Dolhuisstraat werden gewichten 
gemaakt. Ook werden zelf de gymnastiek-
toestellen gemaakt. Met behulp van houtwol en 
stro werden matrassen gemaakt. De worstel-
grepen leerde men zichzelf aan uit een hand-
leiding over worstelen. 
 
De eerste gegevens van een wedstrijd dateren 
van augustus 1896, toen Hercules een touw-
trekwedstrijd in den Haag won. Het touwtrekken 
raakte daarna wel in de versukkeling. 

Het Musis Sacrum rond 1890, een van de vele Hercules 
locaties door de jaren heen. 

Groepsfoto van Hercules met het oude vaandel uit de 
periode van voor de brand in Musis Sacrum. 

De ingang van de Watermolenwei aan de Weeskinderen-
dijk, de eerste locatie voor de afdeling atletiek. 
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De eerste successen bij het worstelen kwamen na 1897, toen de in 
Dordrecht woonachtige Duitse worstelaar Crips bereid werd gevonden 
als instructeur op te treden. Dit wierp al snel zijn vruchten af, want in 
1898 werd George Lotsy kampioen van Nederland. George maakte 
deel uit van de bekende Dordtse familie Lotsy, zijn broer Dirk was 
directeur van de Dordrechtse brandverzekeringsmaatschappij en verre 
neef Karel vervulde later een belangrijke functie binnen de KNVB. 
Kampioen worden was toen niet zo eenvoudig, daar er maar één 
gewichtsklasse was en de kleinere, lichtere worstelaars niet zoveel 
kans hadden. Dat gold niet voor George Lotsy met zijn lengte van 1,98 
meter en bijbehorend gewicht. De gemiddelde lengte in die tijd was 
ongeveer 1,70 m, George Lotsy was dus eigenlijk een soort reus. In 
1904, waarschijnlijk na zijn artsenstudie, werd hij wederom kampioen 
van Nederland. Ook duurden worstelpartijen toentertijd wel iets langer 
dan tegenwoordig. Men ging namelijk door tot een van de deelnemers 
op de rug lag (touché). In 1909 (er waren ondertussen drie gewichts-
klassen), was er bij de Europese kampioenschappen een partij die 5 
uur duurde. Toen gaven de beide deelnemers op en werd er geloot 
voor de overwinning. Bij de Olympische Spelen van 1912 was er 
ondertussen een maximum aan de partij gesteld (60 minuten) 
en was er een puntensysteem ingevoerd, zodat men na 60 
minuten op punten winnaar kon worden.  
In 1908 had Hercules bijna een deelnemer aan de Olympi-
sche Spelen van Londen. Wim van Velzen moest een beslis-
singswedstrijd worstelen voor een plaats op de Spelen. Hij 
verloor die helaas. Hetgeen vanuit Herculeszijde (al dan niet 
terecht) leidde tot een aantal weinig vleiende woorden voor 
de scheidsrechter. “Partijdig” was nog de meest vleiende. 
 
De oudst bekende prestaties bij het gewichtheffen dateren 
uit 1911 van een wedstrijd ter gelegenheid van het 15 jarig 
bestaan. Gerrit van Velzen won in de categorie lichtgewicht 
een tweede prijs met 82 kg drukken en 104 kg stoten voor 
G. Siljee, die met 86 kg drukken en 96 kg stoten derde 
werd. Niet bekend is tot welk lichaamsgewicht de categorie 
lichtgewicht ging. 
De oudst bekende atletiekprestatie is die van Jan van Leen, 
die op 6 augustus 1910 met een bamboestok een hoogte 
overschreed van 3,00 meter bij het polsstokhoogspringen. 
Tegenwoordig in het fiberglas tijdperk niet meer zo 
bijzonder, maar het Nederlands record stond toen op 3,20 
meter en het wereldrecord stond in 1912 op 3,71 meter. 
Omgerekend naar de huidige maatstaven een prestatie van 
meer dan 5,00 meter. Dus hoger dan het huidige 
clubrecord. 
 
Aan het eind van de eerste Wereldoorlog (Nederland 
verklaarde zich bij het uitbreken van de oorlog neutraal, de 
krijgsmacht was te klein om een conflict te kunnen 
weerstaan) en kort daarna kende Hercules een spectacu- 

George Lotsy was de eerste Neder-
lands kampioen van Hercules. 

Voorblad van het programmaboekje van de 
districtswedstrijden ter gelegenheid van het 
15-jarig bestaan in 1911. 
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laire groei van 27 leden in 1917 tot 80 in 1920, voornamelijk bij de afdeling atletiek, die toen naam 
begon te maken met de gebroeders du Hen en A. Bosman en Cees Langeweg. 
In 1918 sloot men zich aan bij de Zuid-Hollandse 
Atletiek Bond (ZHAB) en deed men mee aan de 
competitie. Die bestond uit een A-klasse en meerdere 
B-klassen. De ploeg kwam uit in de klasse B en werd 
daarin eerste. De promotiewedstrijd naar de 1e klasse 
tegen de winnaars van de andere drie tweede klassen 
werd verloren. In 1919 werd men weer winnaar in zijn 
klasse en won men wel de promotiewedstrijd, maar de 
club verzocht later in de klasse B te mogen blijven 
vanwege blessures en ledenverloop. Zo slecht ging het 
echter niet, want in 1920 werd men weer kampioen en 
won de promotiewedstrijd. Ook die promotie ging om de 
een of andere reden niet door en in 1921 werd men 
weer kampioen van de klasse B en promoveerde naar 
de A klasse. Overigens ook deze promotie ging om 
onbekende redenen niet door. 
Tijdens wedstrijden in 1921 vanwege het 25 jarig 
bestaan van de vereniging werd ook het kampioenschap 1500 meter van de ZHAB georganiseerd en 
met succes. A. Bosman werd kampioen en Frits du Hen werd derde. In die tijd werden de 
verschillende onderdelen van de kampioenschappen - ook de Nederlandse – over diverse 
wedstrijden verdeeld. 
Tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw zette Albert Einstein de hele wereld 
op zijn kop. Voor zijn speciale en algemene relativiteitstheorieën kreeg hij in 1921 de 
Nobelprijs. Uit de algemene relativiteitstheorie volgde dat het heelal niet statisch maar 
dynamisch moest zijn, dat tijd niet absoluut kon zijn en dat het universum een begin 
moet hebben gehad en waarschijnlijk ook een einde zal hebben. Vooral dat laatste 
was revolutionair in die tijd. 
 
 
 
  

De ploeg van Hercules die in 1919 kampioen werd 
van de klasse B van de atletiekcompetitie van de 
ZHAB. Van links naar rechts: C. Roubos, T. Wisse, 
D. Verwey, C. van ’t Veloe, Ad van Velzen en Bas 
Boertje. 

Albert Einstein  

Acrobatiek was een van de belangrijkste 
onderdelen op het oefenprogramma in de 
beginjaren van de vereniging. 
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IN GESPREK MET MILET HOORNAAR 
 

[door Henk Nugteren] 
 
Slechts drie Fortius -atleten werden in het ingekorte atletiekseizoen 2020 toegelaten tot de Neder-
landse kampioenschappen, die eind augustus in Utrecht werden gehouden. Daarvan behaalde Milet 
Hoornaar de halve finale op de 100 m door in de series een goede 13,04 neer te zetten. Kijkend naar 
de Fortius -ranglijsten, blijkt dat Milet naast een goede sprintster, met 5,22 m ook een van de beste 
verspringsters van de laatste twintig jaar in Dordrecht was. Genoeg aanleiding om eens nader met 
haar kennis te maken.  
 
Als kind vond Milet rennen fantastisch en daarom 
wilde ze altijd al op atletiek. Na eerst een jaartje 
turnen, wat het toch niet helemaal bleek te zijn, be-
gon Milet in de jongste pupillengroep bij Parthenon. 
Bij de pupillen deed ze zo’n beetje alles, maar  
vanaf de junioren is ze zich gaan specialiseren in 
sprinten én verspringen. Omdat ze een stuk beter 
was in verspringen dan in sprinten, wil ze zichzelf 
niet echt een sprintster noemen, al doen de huidige 
resultaten dat wel vermoeden. Met verspringen 
behaalde Milet medailles op de C/D-spelen 
(officieus NK voor deze categorieën). Het leverde 
haar zelfs een selectie op voor een C-interland. Die 
medailles en deelname aan die interland ziet Milet 
nog altijd als haar beste prestaties. Maar ze voegt 
daar meteen aan toe dat ze ervan overtuigd is dat 
haar beste prestatie nog moet komen. 
Aanvankelijk deed Milet het sprinten er een beetje bij. Helaas bracht het verspringen haar, naast veel plezier 
en succes, ook veel blessures, waardoor ze genoodzaakt was een tijdje helemaal met springen te stoppen. 
Nadat een zware rugblessure volledig genezen was, begon ze, inmiddels A-juniore, weer met springen. Dat  
leverde in de eerste wedstrijd direct 5,22 m op en toelating tot het NK junioren. 
In die tijd had Milet haar vwo aan het Stedelijk Dalton Lyceum al afgerond en was ze begonnen aan de VU in 
Amsterdam met een studie Bewegingswetenschappen. Tijdens die vier studiejaren, drie jaar BSc (bachelor) 
plus een jaar MSc (master), woonde ze met vriendinnen in Utrecht en ging ze trainen bij AV Phoenix. Als 
verspringster kwam ze daar in de jumpersgroep. En weer speelde er een blessure op, nu een vervelende 
scheenbeenblessure, die uiteindelijk de druppel was die de emmer deed overlopen en haar deed besluiten 
volledig te stoppen met verspringen. Als je met één verspringtraining in de week alle andere trainingen niet 
eens meer normaal kunt afwerken, dan kun je je voorstellen dat de lol er langzaam vanaf gaat. Ze besloot dat 
ze weer plezier wilde hebben in de sport door hard en pijnvrij te kunnen trainen. Door zich volledig te focussen 
op de sprint heeft ze dan wel haar beste onderdeel verloren, maar heeft ze het plezier weer teruggevonden, 
iets wat misschien wel zo belangrijk is.  
Bij Phoenix kon ze wel bij de jumpersgroep blijven en daar haar sprintprogramma’s afwerken. Ze werd direct 
goed opgenomen in de groep en heeft het supergoed naar haar zin gehad bij Phoenix. Alleen …, iets in haar 
bleef altijd heimwee houden naar de eigen baan in Dordt, waar ze ook nog een paar keer trainde. Wanneer je 
bent opgegroeid bij een vereniging is het gevoel zo anders dan wanneer je ergens op latere leeftijd komt 
binnenwandelen. Vandaar dat Milet al die tijd lid is gebleven van Pathenon/Fortius . 
 
Op de ranglijsten van Fortius  staat Milet diverse malen genoteerd, indoor zowel als buiten, op de sprint-
nummers en ook op het verspringen. Ze vindt het natuurlijk leuk om zichzelf terug te vinden in de ranglijsten, 
maar denkt dat het waardevoller is om te kijken naar je prestaties van nu ten opzichte van leeftijdsgenoten. 
Zoals ze ook zelf zegt: “Ik ben iemand die niet zo lang stilstaat bij prestaties uit het verleden, maar meer kijkt 

Milet in actie bij haar eerste liefde, het verspringen 
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naar het proces. Daarnaast ben ik altijd heel erg 
kritisch op mezelf, waardoor ik niet de tijd neem 
om trots op mezelf te zijn, maar vooral verder kijk 
naar wat er nog meer mogelijk is.” Clubrecords 
zeggen haar daarom ook niet zoveel. Ze wil vooral 
zichzelf verbeteren en elke wedstrijd weer een 
stukje harder lopen. Uit deze topsportinstelling 
spreekt ook haar ambitie: “Ik ben voor mijn gevoel 
nog lang niet op mijn top en weet zeker dat mijn 
beste prestaties nog moeten komen.” Maar als ze 
dan toch ergens een beetje trots op mag zijn, dan 
zijn dat de verspringprestaties bij de junioren en 
de races die ze tijdens NK indoor tegen Dafne 
Schippers liep.  
In eerste instantie was haar ambitie om elk jaar 
deel te nemen aan het NK. Maar nu dat al een 
tijdje lukt is de volgende stap om dan steeds de 
halve finale te halen. Dat werd dus afgelopen zomer ook al gehaald, maar Milet beseft heel goed dat ze daar 
wel heel hard voor moet lopen en in goede vorm moet zijn. Het sprintniveau bij de vrouwen in Nederland is op 
dit moment enorm hoog, wat het lastig maakt om je te mengen in het groepje vrouwen dat halve finales loopt. 
Het afgelopen indoorseizoen heeft ze veel progressie gemaakt, waardoor ook dit een realistisch doel is 
geworden.  
 
Ondanks haar verspringverleden vindt Milet de 
sprint momenteel echt het allerleukste en aller-
mooiste. Het gaat om perfectioneren om zo snel 
mogelijk te kunnen lopen. Milet is wat ze weleens 
noemen een echt trainingsbeest: “Ik hou van 
trainen, hoe harder hoe beter. Lange tempo’s, een 
zware krachttraining, ik kan er oprecht van 
genieten. Waar je met verspringen vaak bezig was 
met techniek, ligt de verhouding bij sprinten wat 
anders. Je besteedt uiteraard ook aandacht aan 
de techniek, maar ook conditie en kracht 
opbouwen is superbelangrijk en neemt relatief 
meer tijd in beslag.” Ze vindt de trainingen tijdens 
het wedstrijdseizoen eigenlijk maar stom. Na een 
starttraining vraagt ze dan aan haar trainer (Peter 
van ’t Zelfde): ‘wat mag ik nog meer doen?’. Soms 
is het teleurstellende antwoord: ‘je moet zaterdag 
lopen, het is genoeg zo’. Soms mag ze nog een 
paar loopjes doen, maar ze verdenkt hem ervan 
dat hij dat alleen doet om maar van haar gezeur af 
te zijn. 
 
Het zijn vooral de wedstrijden waarbij ze opeens 
met een stap of sprong vooruit gaat die haar de 
beste herinneringen en het fijnste gevoel geven. 
Zo weet ze nog precies dat tijdens die verspring-
wedstrijd van 5,22 m het nummer Stole the show 
van Kygo werd gedraaid. Steeds als ze dat liedje 
hoort, denkt ze met een lach terug aan die wed-
strijd. Een andere goede herinnering bewaart ze 
aan een voorval tijdens het afgelopen indoorsei- 

Explosieve start van Milet bij de Nederlandse Studenten-
kampioenschappen indoor in 2020.  

Nog een indoorsprint van Milet.  
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zoen. Lang zat ze samen met haar moeder in de auto naar Assendelft om daar twee keer een 60 meter te 
lopen. Tot dan toe liep ze bijna elke wedstrijd rond de 8,15, maar opeens werd het twee keer achter elkaar 
8,01. Als ze aan die dag terugdenkt, weet ze direct weer waarom ze dit zo verschrikkelijk leuk vindt om te 
doen.  
 
Milet vond het altijd een beetje gek om met twee verenigingen op één baan te trainen en vindt het daarom 
superleuk dat we nu gewoon één grote vereniging zijn. Waar ze het vooral merkt als atleet is bij de competitie, 
waar we opeens een vereniging met een eerste én een tweede team zijn. Die competitiewedstrijden vindt ze 
altijd een van de leukste wedstrijden van het seizoen. “Naast het leveren van je eigen prestaties is er volop tijd 
voor gezelligheid, aanmoedigen van anderen en het genieten van de sport. Zeker als we met een vrouwen- én 
een mannenploeg gaan, zijn we echt met een leuke groep vol gezelligheid.”  
Maar ze voegt er aan toe dat het mogelijk is om meer uit de competitie te halen. Ze merkt dat de laatste jaren 
de competitie steeds minder belangrijk wordt en het steeds lastiger wordt om een goed en sterk team neer te 
zetten, terwijl de mogelijkheden er wel zijn. Milet krijgt de indruk dat de competitie er voor veel atleten maar 
wat bij hangt, terwijl het bij andere verenigingen als belangrijk onderdeel wordt gezien. 
Als bij Fortius  het behalen van goede prestaties meer wordt gestimuleerd, kan ook de competitie bij de hele 
vereniging meer gaan leven. Dat stimuleren kan via trainers, teamleiders en atleten, maar ook via de 
vereniging door meer te investeren in trainers en in materiaal. Dit laatste zou een signaal afgeven naar de 
atleten, zodat het enthousiasme groter wordt, ook voor de competitie, waardoor meer atleten mee willen doen 
en er dus grotere én sterkere teams naar de competities kunnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De omstandigheden tijdens het covidium waren voor niemand ideaal. Milet heeft vooral het wedstrijdritme 
enorm gemist omdat ze altijd wat wedstrijdjes nodig heeft om er lekker in te komen. Je hebt altijd te maken 
met wind, temperatuur én je eigen vorm van de dag, waardoor veel wedstrijden een grotere kans op een 
goede combinatie van factoren opleveren.   
De eerste lockdown, toen de baan was gesloten, was een lastige periode, maar toch denkt Milet dat ze niet 
mag klagen. Ze heeft toen drie keer per week vlak bij huis op de dijk getraind: heuvelop sprinten, conditiewerk, 
traplopen, alles om maar fit te blijven en zo goed mogelijk de trainingen te kunnen hervatten als het weer zou 
mogen. En dat mocht gelukkig toch nog redelijk snel. Vanwege het mooie weer heeft ze prima buiten kunnen 
trainen. Dat het krachthonk bij Fortius  dicht was, vond ze wel erg vervelend. Normaal deed ze twee tot drie 
keer per week krachttraining en dat heeft ze een hele tijd moeten missen.  

De 100 meter op de buitenbaan, met Milet in het midden in het Fortius-shirt.  
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Natuurlijk wordt ook Milet jaloers als ze naar foto’s en filmpjes van atleten in Zuid-Afrika of in de lekker warme 
indoorhal op Papendal kijkt. Maar toch deelt  ze mijn suggestie niet dat het oneerlijk en 
concurrentievervalsend zou zijn dat toppers als Femke Bol en Lieke Klaver normaal kunnen doortrainen en 
Nederlandse records kunnen verbreken. Milet kijkt daar heel zwart-wit naar: “het is hun werk, het is mijn 
hobby”. Ze blijft positief en oppert dat er ook veel voordelen zitten aan de andere manier van trainen, waartoe 
niet-toppers nu worden gedwongen.  
 
Milet heeft besloten om het hele indoorseizoen over te slaan, waardoor ze nu lekker lang de tijd heeft om een 
goede conditie op te bouwen, sterker te worden en de tijd te nemen voor nieuwe dingen. Zo is ze begonnen 
met het implementeren van hordelopen in de trainingen, om uiteindelijk harder te kunnen sprinten. Natuurlijk 
hoopt ze dat we nog voor het buitenseizoen weer meer mogen en dat er dan ook weer wedstrijden zijn.  
Nu is het lastig om start- en snelheidstrainingen te doen omdat het daarvoor te koud is, maar als het straks 
beter weer wordt, kunnen deze trainingen ook goed buiten gedaan worden. Afgelopen week met sneeuw en ijs 
was verre van ideaal, maar zelfs toen heeft ze onder het viaduct bij de baan en op sneeuwvrije fietspaden en 
heuveltjes kunnen trainen. En ook thuis kan ze nog van alles doen. Een weekje gas terugnemen past ook 
goed in een trainingsschema. 
Het gemis aan krachttrainingen doordat het krachthonk en zelfs de sportscholen dicht zijn, is wel het grootste 
obstakel in de planning. Thuis oefeningen doen kan nooit op tegen het smijten met gewichten in het 
krachthonk.  
Na een jaartje looptraining te hebben gegeven bij de jeugdopleiding van ADO Den Haag, heeft Milet besloten 
haar lesbevoegdheid te halen, om zo meer te kunnen doen met haar Master Bewegingswetenschappen. Ze 
doet nu de deeltijdstudie Academie voor Lichamelijke Opvoeding op Papendal en werkt als gymdocent bij 
Move Academy, wat afwisselend werk op basisscholen en kantoor inhoudt.  
Het is niet verwonderlijk dat Milet antwoordt op mijn vraag of ze nog andere hobby’s heeft, dat daar weinig tijd 
voor is met een baan, een studie, samenwonen én vijf tot zes keer per week trainen. Natuurlijk vindt ze het 
ook leuk om andere dingen te doen, tijd te spenderen met vrienden, te wandelen met de hond van haar 
ouders of een serie te bingewatchen met haar vriend. 
 
Gezien haar positieve instelling rekenen we erop dat we Milet Hoornaar de komende zomer wel weer tegen 
zullen komen in de uitslagenrubrieken van deze nieuwsbrief. Ze is nu 24 en omdat ze zelf vermoedt dat haar 
top tussen 26 en 28 jaar wordt bereikt, zal Fortius , als alles naar wens gaat, nog heel wat jaren van haar 
kwaliteiten kunnen profiteren. 
  

Thuis op haar eigen baan.  
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GROEPSLESSEN 
 

[door Debbie Verweij] 
 
HET ONTSTAAN VAN DE GROEPSLESSEN BIJ FORTIUS.  
 

Een jaar of 25 geleden, toen Hercules nog in de Windhondenpolder zat, is het toenmalig bestuur op 
zoek gegaan naar iemand die in het gymzaaltje spierversterkende oefeningen kon geven. Men is 
toen in contact gekomen met Marijke en Piet van Dijk die dit hebben opgepakt. Een groepje van 
twaalf enthousiaste mensen kwamen wekelijks een les volgen. Het begon met aerobics en bodyform. 
Deze beide lesvormen gaven Marijke en Piet in de ochtend en avond. 
Na de nieuwbouw op het Halmaheiraplein kreeg de Aerobics, zoals deze tak van sport genoemd 
werd, een eigen zaal met alles erop en eraan en er stonden al gauw een les of tien op het rooster. 
Marijke en Piet breidden hun team uit met Ina voor de lessen Bodyform/BBB (BBB = Buik, Billen, 
Benen). Al snel kwam er interesse in andere lesvormen zoals Pilates (core/balans training) en Steps 
(cardio/benen). De zussen Erna en Monique kwamen bij het team voor de Pilates lessen. 
 

Helaas werd Marijke ernstig ziek maar ondanks dat gaf ze, zodra het enigszins weer ging, tussen 
haar behandelingen door met veel plezier nog les. Marijke had een groep met enthousiaste invallers 
gevonden om haar lessen over te nemen indien nodig. Marijke is jammer genoeg in 2015 overleden. 
Dat was een harde klap voor de hele groep, zowel leden als instructeurs, maar gelukkig konden de 
lessen allemaal door blijven gaan door de inzet van alle enthousiaste instructeurs. 
 

De groepslessen hebben er door de jaren heen nog veel nieuwe lesvormen bij gekregen zoals 
Zumba, Yoga en Pump. Een enthousiaste groep van vijftien vaste en acht inval-instructeurs geven 
met veel plezier deze groepslessen. Voor Corona hadden we 22 lessen op het rooster staan die 
goed gevuld waren met 10 tot wel 35 mensen per les. 
 
 

SPORTKLOK  
 

Wij gaan als we weer open mogen met een reserveringssysteem werken genaamd sportklok. Dit wordt een 
reserverings-/registratiesysteem voor alle leden die meedoen met groepslessen. Hiervoor dien je je eenmalig 
aan te melden en na akkoord vereniging kun je een plekje in een les reserveren. Hierdoor vervallen straks de 
muntjes en de invullijsten voor aanvang les. Meer nieuws en de link volgt op de website en via facebook. 
 
 

MAILADRES GROEPSLESSEN  
 

We hebben voor deze tak van sport bij Fortius  nu ook een 
mailadres: groepslessen@fortiusdrechtsteden.nl. 
Hier kun je alle vragen/opmerking/ideeën met betrekking tot 
de groepslessen naar mailen. 
 
 

NOG EVEN VOLHOUDEN 
 

Wij instructeurs missen de lessen en alle leden heel erg! We 
hopen snel weer aan de bak te mogen...via Zoom (zie foto) 
proberen we nog een beetje contact met elkaar te houden en 
elkaar een beetje te motiveren. Blijf de site in de gaten houden voor onlinelessen, want er komen wekelijks 
nieuwe lessen bij. BLIJF GEZOND, BLIJF BEWEGEN en HOPELIJK TOT SNEL. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

WEDSTRIJDKALENDER DORDRECHT 
 

Helaas kunnen we in deze nieuwsbrief nog steeds weinig vermelden over door Fortius atleten geleverde 
wedstrijdprestaties, maar we kunnen wel alvast vooruit kijken naar het zomerseizoen. De WOC-baan van 
Fortius  heeft dit jaar de volgende wedstrijden in de planning staan, alles uiteraard onder voorbehoud van de 
ontwikkeling van de pandemie. 
 
zaterdag 22-05-2021  Wedstrijd in de regionale pupillencompetitie, hele dag 
zaterdag 05-06-2021  Wedstrijd in de landelijke competitie voor Masters, hele dag 
donderdag 10-06-2021  Wedstrijd in het Run2Day Baancircuit (3000 m), avondwedstrijd tijdens trainingsuren. 
zaterdag 2-10-2021  Clubkampioenschappen baan, hele dag 
zaterdag 30-10-2021  Indoor recordwedstrijd, hele dag 
 

NIEUWS OVER DE COMPETITIES 
 

Op dit moment kan er nog niets definitiefs gezegd worden over de doorgang van de competitie. De 
Atletiekunie heeft toegezegd om in de tweede week van maart te communiceren over de vervolgstappen voor 
de competitie in de maand april. 
 

Competitiewedstrijd masters in Dordrecht 
De poule-indelingen en organisatoren zijn nog niet officieel bekend, maar waarschijnlijk zal Fortius  de tweede 
wedstrijd in de masterscompetitie op zaterdag 5 juni organiseren. 
 

C/D-competitie  
De Atletiekunie heeft van veel clubs signalen ontvangen dat de jeugd staat te springen om wedstrijden. 
Kijkend naar de huidige RIVM-richtlijnen en het protocol voor de atletiek, zijn alleen onderlinge wedstrijden op 
de club voor kinderen tot 18 jaar toegestaan. De Atletiekunie bekijkt momenteel de opties om de C/D-
competitie in oefenwedstrijdvorm op de eigen club te laten plaatsvinden. Ook hierover verwacht de 
Atletiekunie in de tweede week van maart meer duidelijkheid te kunnen geven. 
 

Data en teams 
Hieronder nogmaals de data van de wedstrijden en de door Fortius  aangemelde ploegen: 
 

Junioren C en junioren D: 
1 team jongens C, 2 teams meisjes C 
3 teams jongens D, 3 teams meisjes D  
zaterdag 17 april 
zaterdag 1 mei 
zaterdag 19 juni 
zaterdag 18 september finales 
 

U20/U18 (A/B-junioren ) 
2 jongensteams, 1 meisjesteam 
zondag  11 april 
zondag  9 mei 
zondag  30 mei 
zondag  5 september NK Teams junioren 

Senioren 
1 mannenteam, 2 vrouwenteams 
zondag  25 april 
zondag  16 mei 
zondag  4 juli 
zondag  12 september 

   Promotie/degradatiewedstrijd 
 

Masters 
1 mannenteam, 1 vrouwenteam 
zondag     18 april 
zaterdag  5 juni 
zondag     19 september landelijke finale 

 

Contactpersoon competitie voor Fortius  is Arjen van Gink. 
Meer informatie over de competities op onze website onder Wedstrijden en evenementen → baanatletiek → 
info per categorie.  
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Ook deze maand zijn er nog geen uitslagen te melden, hoe mooi 
zo’n startnummer ook op de borst van een Fortius -shirt prijkt. 
Erger nog, we kunnen niet eens een perspectief bieden door een 
kalender op te stellen. Er staan her en der wel wedstrijden 
aangekondigd, maar zodra je verder zoekt vind je dan de melding 
afgelast. Het lijkt er op dat we het tot minstens 1 april voorlopig 
nog moeten doen met een enkele virtuele loop, waarvoor de 
belangstelling ook tanende lijkt. Daarom hieronder nog een 
initiatief in de regio. 
We hebben nog weinig op schrift gestelde verhalen over de ervaringen van onze atleten in deze 
moeilijke tijden ontvangen, maar het mag natuurlijk nog steeds. Het zou zomaar het leed kunnen 
verzachten als wie die ervaringen van elkaar lezen. Dus stuur ze gerust in, ook trucjes, innovatieve 
oplossingen of frustraties, voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 maart naar: 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
WEDSTRIJDKALENDER 
 

Virtuele lopen zijn te vinden op: 
https://www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen/virtuele-hardloopkalender/ 
 
De Vestinglopen organiseren gezamenlijk t/m 31 oktober 2021 Virtuele Vestinglopen: 

• Vestinglopen: Brielle, Gorinchem, Hellevoetsluis, Willemstad en Bergen op Zoom 
• Afstand: Eigen keuze 
• Kosten: €14,50 
• Loop je alle vijf de vestinglopen, krijg je een medaille thuisgestuurd 
• Meer informatie: www.vestinglopen.nl. 

 
 

[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. 
 

ONDERLINGE WERPWEDSTRIJD ZONDAG 24 JANUARI 2021 
 

[door Piet Barends] 
 
De wedstrijd van eind december 2020 was een zodanig succes, dat besloten werd, als de 
weersomstandigheden het zouden toelaten, voorlopig elke maand een onderlinge wedstrijd te 
organiseren, En dan een wedstrijd waarin hopelijk binnen niet al te lange tijd ook ouderen dan 
junioren B aan mee zouden kunnen doen. 
De eerstvolgende wedstrijd vond plaats op zondag 24 januari 2021. De weersverwachtingen waren 
niet al te gunstig, maar op de dag zelf viel het enorm mee. In het begin regende het een beetje, maar 
dat stopte al snel en het werd steeds zonniger, zodat het, ondanks een temperatuur van 4 °C, toch 
nog aangenaam toeven was op het veld, Mede door het feit, dat enkele moeders warme dranken en 
dergelijke hadden meegebracht. De thermometer aan de wand van de hal wees op een gegeven 
moment zelfs 17 °C aan. Het is echter bekend, dat als de zon schijnt, de waarde niet geheel te 
vertrouwen is. Afgelopen zomer werden zelfs waarden van 50 °C en meer gemeten.  
Voor wat betreft de resultaten kan worden gezegd, dat de kou op een gegeven moment toch wel een 
rol ging spelen. Desalniettemin konden er weer twee officieuze clubrecords worden genoteerd. Bij het 
kogelslingeren bracht Rune Veraart zijn record van 13,48 m op 15,69 m en ook Luuk Bosveld bleef in 
zijn eerste wedstrijd boven het oude record. Iedereen verbeterde op dit nummer wel zijn/haar 
persoonlijk record, behalve Jil Vogelaar, die op dit nummer een volledige offday had. Daar stond 
tegenover dat zij bij het kogelstoten haar persoonlijk record ruimschoots verbeterde. Op dat nummer 
was Savannah Bailey veruit de sterkste met een afstand van 10,70 m. Veel junioren verbeterden of 
vestigden hier een nieuwe beste prestatie, mede omdat ze op 1 november waren overgaan naar een 
hogere leeftijdscategorie met zwaardere gewichten. Hetzelfde gold ook voor het discuswerpen. Hier 
was Sven Hurkmans de sterkste, hoewel zijn prestatie wel duidelijk achterbleef ten opzicht van de 
wedstrijd in december. Bij het speerwerpen was het juist andersom. Hier verbeterde hij zich 
spectaculair met een persoonlijk record van 43,62 m. Enkelen dachten dat dit mogelijk wel een 
clubrecord zou zijn en zo niet, dan toch wel een plaats in de top-tien. Hoewel het de beste prestatie 
was van de afgelopen tien jaar, kwam hij toch nog goed twee meter te kort voor een plaats in de top-
tien. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Bij de rest van de speerwerpers speelde toch duidelijk de 
kou een rol, want slechts een enkeling kwam nog tot een persoonlijk record. Er was ditmaal slechts 
een gewichtslingeraar, namelijk Freek Bosveld. Toen hij in zijn laatste poging met draai wierp, 
verbeterde hij zich opeens ruim. 
Hij was de enige junior B, die op alle werpnummers uitkwam en daar hij op alle nummers zijn 
prestaties van 28 december 2020 verbeterde, was het duidelijk dat hij ook een nieuw officieus 
clubrecord had op de werpvijfkamp. Bij het berekenen van het puntenaantal bleek evenwel dat hij 
minder punten had gehaald dan in de vorige wedstrijd. Bij controle bleek, dat bij vier van de vijf 
nummers toen de puntentelling van de vrouwen was gebruikt. Zijn vorige prestaties werden met ruim 
200 punten minder gewaardeerd, maar het was toen toch nog een clubrecord (1393 punten). 
 
Voor uitslagen zie volgende pagina. 
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Kogelslingeren 
 1 Julia van Dorp MB 28,75 
 2 Freek Bosveld JB 18,37 
 3 Rune Veraart JD 15,69 
 4 Pawel Pukszta JC 15,51 
 5 Luuk Bosveld JD 14,07 
 6 Jil Vogelaar MC 12,89 
 
Discuswerpen 
 1 Sven Hurkmans JB 29,46 
 2 Savannah Bailey MB 24,71 
 3 Freek Bosveld JB 24,04 
 4 Julia van Dorp MB 23,59 
 5 Eva Blokland MD 20,93 
 6 Maxim van Dorp JC 19,03 
 7 Jil Vogelaar MC 18,89 
 8 Thijs Haak JD 17,52 
 9 Tijn van Driel JC 16,30 
 10 Pawel Pukzsta JC 15,14 
 11 Rune Veraart JD 15,06 

 12 Evy Wessels MC 14,38 
 13 Novi Hermus MC 13,97 
 14 Luuk Bosveld JD 13,21 
 15 Lenn Boer JD 12,31 
 16 Rens Bakker JD 11,68 
 
Kogelstoten 
 1 Savannah Bailey MB 10,70 
 2 Jil Vogelaar MC 9,38 
 3 Freek Bosveld JB 8,76 
 4 Evy Wessels MC 8,65 
 5 Eva Blokland MD 8,60 
 6 Alyssah Bailey MD 8,16 
 7 Thijs Haak JD 7,46 
 8 Maxim van Dorp JC 7,35 
 9 Kelvin Mol JD 6,97 
 10 Luuk Bosveld JD 6,58 
 11 Novi Hermus MC 6,15 
 12 Pawel Pukzsta JC 6,02 
 13 Tijn van Driel JC 5,63 

 14 Lenn Boer JD 5,28 
 15 Rens Bakker JD 4,88 
 
Speerwerpen 
 1 Sven Hurkmans JB 43,62 
 2 Freek Bosveld JB 26,60 
 3 Julia van Dorp MB 19,86 
 4 Jil Vogelaar MC 18,40 
 5 Savannah Bailey MB 18,39 
 6 Eva Blokland MD 17,55 
 7 Kelvin Mol JD 16,74 
 8 Maxim van Dorp JC 16,50 
 9 Rune Veraart JD 13,66 
 10 Luuk Bosveld JD 13,34 
 11 Rens Bakker JD 12,80 
 12 Tijn van Driel JC 12,65 
 
Gewichtslingeren 
 1 Freek Bosveld JB 9,66 

 
Werpvijfkamp* 
 1 Freek Bosveld JB 18,37 167 kogelslingeren 
    24,04 349 discuswerpen 
    25,02 230 speerwerpen  *Bij de vijfkamp tellen alleen de beste prestaties 
    8,76 411 kogelstoten    geleverd in de eerste drie pogingen; hierdoor 
    9,03 398 gewichtslingeren   kunnen de prestaties afwijken van de beste 
   Totaal  1555      prestaties per individueel nummer. 
 
 

[door Mark Uilhoorn, trainer A-1 pupillen] 
 

DERDE ONDERLINGE CROSSWEDSTRIJD, 23 JANUARI 
 

Na de crossen van 21 november 2020 en 19 december 2020 was ook de derde cross van 23 januari 
2021 een groot succes. Door de kerstvakantie, Alternatieve Wantijparkloop en de Lichtjesloop leek 
het nog maar kort geleden dat de tweede wedstrijd plaats had gevonden. Het parcours is verder niet 
ingrijpend gewijzigd. Voor de meeste categorieën was de afstand wel iets langer gemaakt. Dit in 
navolging van het reguliere regionale crosscircuit waarbij na de eerste twee wedstrijden de lopen iets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Mini-pupillen verzameld aan de finish.    Start van de Race Runners.  
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langer worden. Om het een beetje spannend te houden moest nu wel de route in tegenovergestelde 
richting worden gelopen. Met een haas voorop was het bijna onmogelijk om verkeerd te lopen. De 
volgende keer – er volgen nog een vierde en vijfde cross – wordt het parcours waarschijnlijk 
veranderd. 
Ondanks of misschien wel dankzij corona is aan de pupillen, racerunners en junioren te zien dat er 
door het trainen vorderingen worden gemaakt. Het plezier spatte er bij de meeste kinderen van af. Er 
werd hard gestreden om de ereplaatsen en achter in het veld werd ook door kinderen goed hun best 
gedaan. Voor de trainers is het leuk om te zien dat iedereen die aanwezig is meedoet terwijl bij het 
regionale crosscircuit de animo met de jaren steeds verder terugloopt. Vanaf de toegangsweg en op 
het fietspad langs de N3 stonden ouders op een onderling veilige 1,5 meter van elkaar het 
strijdgewoel te bekijken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na drie wedstrijden wordt in de meeste categorieën ook duidelijk wie er om de podiumplaatsen in de 
einduitslag strijden. Voorwaarde is dan wel dat van de vijf wedstrijden er aan vier wedstrijden is 
deelgenomen. We houden van iedere wedstrijd bij wie op welke plaats binnenkomt. Om de kinderen 
onbevangen te laten lopen wordt er geen tussenuitslag bekend gemaakt. 
Op de planning staan nog twee crosswedstrijden. De eerstvolgende onderlinge cross is zaterdag 20 
februari 2021. Inschrijven is weer niet nodig. 
Langzaam maar zeker gaan we naar het buitenseizoen met bal- en vortexgooien of kogelstoten, ver- 
en hoogspringen, sprint en een langere afstand. Nagedacht wordt hier ook over onderlinge 
wedstrijden omdat het er voorlopig niet naar uitziet dat wedstrijden met atleten van andere 
verenigingen mogelijk zullen zijn. 
 
 
 
  

Alle C-pupillen verzameld aan de finish.    Start van A1 en A2 pupillen.  

Start van B pupillen.  

19 



 

 

SNEEUW 
 
Het was zaterdag 6 februari 2021 al wel een beetje spannend of de weersverwachtingen uit zouden 
komen en misschien zou de aangekondigde sneeuw wel eerder vallen en dan hopelijk tijdens de 
ochtendtraining. Helaas moesten we tot zondag wachten, maar het was dan ook niet zo’n klein beetje 
sneeuw. Daarbij was het ook nog eens echt koud dus misschien kon er na een aantal dagen dan ook 
wel geschaatst worden. Ondertussen moest er natuurlijk ook worden nagedacht of de pupillen-
trainingen van woensdag en zaterdag wel doorgang zouden kunnen vinden. Uit de reacties in de 
trainersapp werd al snel duidelijk dat er 
genoeg alternatieven waren om de 
kinderen te kunnen vermaken. Het aantal 
kinderen dat op woensdag de weg naar 
de atletiekbaan had gevonden viel alles-
zins mee. Gewapend met sleeën, en extra 
warm aangekleed met mutsen en hand-
schoenen werd er met veel enthousiasme 
in de sneeuw getraind. Onderdelen als 
slee-estafette, sneeuwballen gooien en 
wie maakt de hoogste sneeuw-bult zullen 
niet snel een atletiekonderdeel worden bij 
de zomereditie van de Olympische 
Spelen, maar zijn een leuke en welkome 
afwisseling in deze periode. Hier en daar 
ook wel een aantal afvallers met koude 
voeten en handen maar bij sommigen 
mocht dat de pret niet drukken. Na een 
uurtje trainen kon in veel gevallen de 
warme auto worden opgezocht. 
Op zaterdag waren er wel minder kinderen – die waarschijnlijk al vroeg aan het schaatsen waren 
geslagen – maar was het plezier er niet minder om. Vanaf de dijk langs de N3 is heel snel naar 
beneden gegleden, werd af en toe nog een sneeuwbal gegooid en is over het bevroren slootje naar 
de baan gelopen. Met een lekker zonnetje was er ook nog tijd om oefeningen op de baan te doen in 
de sneeuw. Gezien de inmiddels ingevallen dooi zal er zeer waarschijnlijk op woensdag 17 februari 
2021 op de baan geen sneeuw mee te zien zijn – alsof het er niet geweest is - en kan er weer 
gewoon getraind worden. 
  

Trainen in de sneeuw bij Fortius.  

Trainen in de sneeuw 
bij Fortius.  
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TOFFE 100 % MOTIVERENDE WANDELCLUB (THMW) 
 
Bij de CD junioren was het me opgevallen dat een aantal meiden met een sticker op hun blauwe 
Fortius -trui liepen met daarop de kleurige letters THMW. Daar moest ik het fijne van weten. Was ik 
hier getuige van het begin van een nieuwe sporttak aan de Fortius boom? Langzaam maar zeker 
werd mij duidelijk dat ik zelf – onbedoeld – de aanstichter ben van deze club. THMW staat voor Toffe 
100 % Motiverende Wandelclub.  De eerste letters komen – niet geheel toevallig - overeen met de 
leden van deze club: Tessa, Hannah, Mare en Willemijn. Pupillentrainers nemen ieder jaar rond 
1 november afscheid van hun pupillen die dan naar een hogere categorie gaan en krijgen uit een 
lagere categorie een nieuwe groep. Als je als trainer een aantal jaren training geeft dan zie je dus 
een hoop kinderen langskomen die vervolgens ook een aantal jaren (4) deel uitmaken van de CD-
junioren. Ik ga op zaterdag na mijn A-1 pupillentraining ook wel eens mee met de middellange-
afstandslopersgroep (mila) van de CD-junioren. Als trainer moeten we sommige kinderen soms een 
beetje afremmen in hun enthousiasme vanwege groei-problemen. In andere gevallen proberen we 
kinderen juist te stimuleren om iets meer uit zichzelf te halen. Dat laatste doe ik nog al eens door 
tegen kinderen plagerig te zeggen dat we vanuit de wandelpas weer in een hardloopbeweging 
moeten komen met de kreet: “we zijn toch geen lid van wandelclub Fortius!”. Tessa, Hannah, Mare 
en Willemijn hebben dat als een meidenrebellenclubje opgepakt en hebben elkaar gevonden in 
THMW. Willemijn heeft de naam verzonnen en de stickers op hun blauwe Fortius -trui gemaakt en de 
hals- en armbandjes met THMW komen van de andere drie. Ze houden ook met elkaar contact via 
de besloten THMW-app. Het enthousiasme en plezier om bij de mila-groep te trainen is er gelukkig 
niet minder om. Ze vinden dat de atletiektrainingen vooral gezellig moeten zijn en zijn iets minder 
prestatiegericht. 
 
    

De meiden van THMW.  
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IJSBADEN  
 
In mijn vorige column schreef ik al over lopers die in korte broek en met blote armen de 
kou trotseerden. Prompt werd het nog kouder en volgde er een week met enkele 
ijsdagen. Af en toe zag je nog zo iemand rennen, maar het werden er allengs minder. De 
kou zat er blijkbaar echt in, ze waren misschien gaan schaatsen, hoewel ik op het ijs 
geen ijsbeer heb gesignaleerd. 
Nog toevalliger tijdens de winterweek was dat er in de pers resultaten verschenen van 
een onderzoek naar het effect van ijsbaden op het herstel na zware trainingen. Onder 
topsporters is het populair hun ledematen na gedane arbeid onder te dompelen in een 
ijskoud bad om spierpijn tegen te gaan. Wielrenners, hockeyers, voetballers en ook 
atleten doen aan deze cryotherapie. Dat kan in ijskoud water of in een ton met 
ijsklontjes, maar ook in een koelcel. Een voetballer van PSV gaat na een training of 
wedstrijd drie minuten in een vriescel bij –110 °C staan. Atleten die het doen beweren 
dat het helpt. Maar werkt het ook echt? 
Bewegingswetenschappers van het Kenniscentrum Sport & Bewegen wezen er al eerder 
op dat elke logica voor een positief effect ontbreekt. Tijdens inspanning treedt schade op 
aan spieren, waardoor er signaalstoffen vrijkomen die er voor moeten zorgen dat er 
nieuw spierweefsel wordt aangemaakt, zodat je er bij de volgende zware inspanning 
beter op voorbereid bent. Het beoogde trainingseffect dus. Maar omdat nu eenmaal 
processen in de natuur langzamer verlopen bij lagere temperaturen, en dat geldt zeker 
voor chemische en biologische reacties, worden er in zo’n ijsbad minder signaalstoffen 
geproduceerd. Daardoor wordt er dus ook minder nieuw spierweefsel gevormd en is het 
effect negatief. 
Deze hypothese is nu door wetenschappers aan de Universiteit van Maastricht ook 
proefondervindelijk aangetoond. Ze gebruikten daarbij een heel bijzonder, maar simpel 
experiment. Een groep sporters stak gedurende twee weken na elke krachttraining één 
been in een koud bad en het andere been in een warm bad. Vraagje: doe je als springer 
je afzetbeen in het koude of in het warme bad? Twee benen op verschillende 
temperatuur lijkt me een vreemde gewaarwording, maar afgezien daarvan blijft je 
lichaam één systeem en zouden stoffen die in het bloed terecht komen vanwege de 
bloedsomloop toch overal dezelfde concentratie moeten krijgen. Kennelijk komen de 
signaalstoffen niet in het bloed, maar blijven in de spier hangen, want de onderzoekers 
vonden na twee weken 12% minder spiereiwitten in het koudwaterbadbeen. Dus een 
averechts effect op het herstelproces. 
Waarom voelen zo veel sporters er zich dan toch zo goed bij? Dat kan te maken hebben 
met het voorbeeld van topsporters dat doet volgen. Maar als Nils van der Poel na een 
wereldrecord nog 24 km gaat uitlopen, hoeft dat niet voor iedereen goed te zijn. Het kan 
ook hetzelfde effect zijn dat die blotebenenlopers ervaren: na een poosje bibberen 
voelen ze automatisch geen spierpijn meer, net zoals je met je nagel in je vel prikt om  
de kiespijn te bestrijden. De wetenschappers noemen het een placebo-effect. 
De kou is weer uit de lucht, dus we mogen weer (met korte broek). Gelukkig maar dat de 
Elfstedentocht er niet meer is gekomen, anders hadden we die ook nog aan die Zweed 
moeten afstaan. 
  

   C
O

LU
M

N
        H

E
N

K
 N

U
G

T
E

R
E

N
      N

o 158
 

22 



 

 

AGENDA  

 
FEBRUARI 
 

Zaterdag 20  Dordrecht  Onderlinge Cross Jeugd 
 
Zondag 21  Dordrecht  Onderlinge werpwedstrijd junioren 
 
APRIL 
 
Zondag 11  ???   Competitie U20/U18 
 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
Dit geldt gedurende de coronacrisis ook voor trainingen en groepslessen. 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBR IEF: 
 

Uiterlijk op 15 maart 2021 op het volgende e-mailad res: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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