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

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

René Bellaart  
 



 

 

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

 
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Ook deze Fortius Nieuwsbrief van mei 2020 is 
natuurlijk weer magertjes. Geen wedstrijdverslagen, 
maar ook nauwelijks aankondigingen, want alle 
wedstrijden zijn voorlopig verboden tot 1 september. 
Toch zijn er belangrijke mededelingen van het bestuur 
die om uw aandacht vragen en hebben we een 
uitgebreid interview met onze penningmeester Chris 
den Hartog. In zijn column lanceert Henk Nugteren een 
actie om het verlies van de kantine zo veel mogelijk te 
beperken. 
Verder moeten we veel afgelastingen melden, ook van 
de Drechtstadloop. 
Onze jeugd heeft tijdens Pasen een alternatieve 
activiteit ondernomen onder leiding van Dini Grootenboer en werkstukjes gemaakt in plaats van 
de gebruikelijke Paastraining. Met enkele van de prijswinnende kunstwerken hebben we lege 
plekken op pagina’s opgevuld om deze nieuwsbrief toch een beetje een vrolijk gezicht te geven. 
 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 juni 2020: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 
  Mededelingen uit het bestuur 
 

• Sinds de nieuwsbrief van april 2020 is er veel gebeurd. Het coronavirus verspreidt zich 
razendsnel over de wereld, Europa en Nederland met vele doden en vele besmettingen. Er is 
in Nederland een intelligente lockdown afgekondigd. Volgens de deskundigen heeft dit geleid 
tot een daling van doden en besmettingen in Nederland, maar wij moeten alert blijven. 
Gevreesd wordt voor een tweede uitbraak. Per 6 mei zijn er nieuwe maatregelingen en 
versoepelingen van kracht geworden, zie het overzicht van de 
Rijksoverheid:  http://www.fortiusdrechtsteden.nl/images/Bestuur/Factsheet_coronamaatregele
n_per_6_mei_2020.pdf. 
 

• Gelukkig zijn de maatregelen in het kader van de coronacrisis voor wat betreft de sport 
versoepeld, aanvankelijk voor de jeugd t/m 18 jaar en nu ook voor de volwassenen, dus voor 
iedereen. Alle trainers en leden wilden onmiddellijk aan de slag, echter Fortius was 
afhankelijk van de besluiten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid in verband met het 
opheffen van de Noodverordening voor het sportpark Reeweg. Daarnaast wenste de 
gemeente een plan van aanpak om te beoordelen of de vereniging voldoende maatregelen 
trof met betrekking tot de anderhalve meter afstand, hygiëne, grootte van de groepen, toezicht 
en dergelijke. De noodverordening werd aangepast en de gemeente verleende toestemming 
na de ingediende plannen van aanpak (waarvoor dank aan de trainers voor hun hulp). Gezegd 
mag worden dat de gemeente coulant met de plannen is omgegaan en snel gereageerd heeft. 
Momenteel wordt er buiten gesport door de gehele afdeling atletiek (inclusief de ICR runners 
Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht), streetdance, kickboksen en worstelen. Zelfs bij de 
groepslessen worden plannen gemaakt om buiten te gaan sporten. 
Jammer genoeg is het binnensporten tot 1 september niet toegestaan. Dit houdt in dat ook de 
fitness en groepslessen niet beoefend kunnen worden. Het gevolg is dat de sporthal Reeweg 
(onze hal) inclusief de kleedkamers, douches en toiletten gesloten is. Er wordt wel druk op de 
regering uitgeoefend om sportscholen en sporthallen eerder open te stellen, maar dat is 
afwachten. Een goed initiatief van de instructeurs van de groepslessen is het maken van 
filmpjes. In deze filmpjes worden lessen gegeven die thuis via internet kunnen worden 
gevolgd. Met de beperkte middelen is het een goed resultaat. Voor de fitnessleden is het 
mogelijk een goed alternatief om aan de trainingen van de andere afdelingen deel te nemen? 
  

• De wedstrijden tot 1 september 2020 zijn in het geheel verboden. Gesteld kan worden dat het 
zomerseizoen 2020 voor de atletiek een verloren seizoen is geworden. De Wantij Zoomerrun 
en De Drechtstadloop gaan dit jaar niet door. 
  

• Ook Fortius als vereniging heeft het zwaar. De inkomsten zijn behoorlijk gedaald als gevolg 
van de sluiting van de kantine en het niet aanmelden van nieuwe leden. De vaste kosten, 
zoals huur, lopen normaal door. Fortius heeft ook aanvragen ingediend voor de diverse 
steunpakketten van de rijksoverheid. Later, wanneer de maatregelen zijn opgeheven, kan 
berekend worden wat de sluiting en de maatregelen de vereniging hebben gekost. Overigens 
dankt het bestuur de leden voor hun begrip voor en loyaliteit aan Fortius en het doorbetalen 
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van de contributie. Verder in deze nieuwsbrief is een interview met de penningmeester van 
Fortius over de financiële situatie. 
 

• In de afgelopen maand zijn er twee leden van Fortius overleden, te weten Pieter Poots op 11 
april 2020, in de leeftijd van 75 jaar, hij was een trouw bezoeker van de fitness en Jan Stal op 
24 april 2020, in de leeftijd van 80 jaar, hij was atleet en 30 jaar lid geweest van de vereniging. 
Hij was een gewaardeerde vrijwilliger bij de wegwedstrijden. Het bestuur en de leden wensen 
de nabestaanden veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
   

• In de nieuwsbrief van april vermeldde ik dat de Algemene Ledenvergadering gepland is op 17 
juni 2020, maar deze is verplaatst naar woensdag 15 juli 2020. Na 1 juli is het toegestaan om 
samenkomsten tot 100 personen te organiseren. Het bestuur denkt na over de vorm van de 
vergadering, waarbij rekening dient te worden gehouden met de anderhalvemeterregels. Daar 
de kantine nog gesloten is tot 1 september zal uitgeweken worden naar de sporthal. Besloten 
is om alleen de statutaire onderwerpen te behandelen, zoals het (financieel) jaarverslag over 
2019, de begroting 2020, verkiezing nieuwe bestuursleden. De begroting 2020 was in maart 
2020 al gereed, echter door de veranderde financiële situatie van de vereniging als gevolg van 
de coronacrisis moet deze volledig herschreven worden. Op voorhand is het al duidelijk dat 
deze een negatief saldo heeft. De huldiging van de jubilarissen 2020 en de uitreiking 
prestatieprijzen 2019 zullen volgend jaar geschieden tijdens de ledenvergadering 2021. 
  

• Om op de energiekosten te besparen en in het kader van de duurzaamheid had de Stichting 
Overdekte Accommodatie Reeweg (SOAR) al besloten om zonnepanelen op het dak van de 
sporthal te plaatsen. Momenteel worden de werkzaamheden uitgevoerd. Dit past in het 
duurzaamheidsbeleid van de SOAR. In de afgelopen jaren zijn er bewegingsmelders in 
diverse ruimtes geplaatst, de verlichting voorzien van ledlampen en aansluiting van de 
sporthal op het warmtenet. De laatste hand wordt gelegd aan het renoveren van de laatste 
doucheruimtes. Op 11 en 12 juni zullen de aerobics -en fitnessruimte worden voorzien van 
nieuwe airco’s.      

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
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IN GESPREK MET CHRIS DEN HARTOG 
 
Na interviews met actieve sporters van jong tot oud, wilden we deze keer eens iemand van het 
bestuur aan het woord laten. Vooral nu de sport tot stilstand is gekomen en maar langzaam weer 
opstart, is een bestuursfunctie een grote verantwoordelijkheid. Omdat uitgaven gewoon doorgaan en 
inkomsten veel lager zijn, kijkt menigeen met een vragende blik naar de penningmeester. Vandaar 
dat we contact zochten met Chris den Hartog, penningmeester van Fortius. Vanwege de geldende 
gedragscode moest ook dit interview weer digitaal worden afgenomen, maar omdat Chris uitgebreid 
reageerde op de vele vragen die ik hem per e-mail stelde, is dat niet ten koste gegaan van 
onderstaand verhaal. Chris is tevens een actieve hardloper, dus ook daar zullen we het over hebben. 
 
Voor betrokken Fortiusleden en trouwe lezers van deze 
nieuwsbrief zal Chris geen onbekende zijn, want elke 
maand staat zijn foto op pagina 2 van de nieuwsbrief, 
als penningmeester van Fortius. Vandaar dat ik maar 
meteen de belangrijkste vraag die op dit moment velen 
bezighoudt stel: hoe kan Fortius als club het covidium 
overleven? Chris is daarover vrij stellig en schetst ons 
ondanks de moeilijke tijden toch een positief beeld: 
 

“Fortius is een financieel gezonde vereniging en naar 
mijn verwachting zijn onze buffers voldoende om door 
deze coronacrisis te komen. Zoals veel verenigingen 
zullen we veel vaste inkomsten missen, terwijl veel vaste 
lasten gewoon doorgaan. Vanaf midden maart is de 
kantine op slot en genereert dus geen opbrengsten, die 
we normaal wel hadden. Behalve wat meer opzeggingen 
dan gebruikelijk is ook het aantal nieuwe aanmeldingen vanaf half maart tot nul teruggelopen. Gelukkig helpen 
de leden om de crisis door te komen, zeker 95% blijft lid van de vereniging en betaalt de contributie. Dat is ook 
nodig want zonder die betrokkenheid zou het veel moeilijker worden. Er komt ook een tijd ná corona en dan 
willen we verder met Fortius. 
Ik ben blij dat sinds kort de deur op een kier staat en we onze activiteiten op de club hebben kunnen 
oppakken. De jeugd kon onlangs weer beginnen, de rest zal snel aansluiten. Vooralsnog alleen buiten, én op 
gepaste afstand. Inmiddels zijn er ook weer de eerste nieuwe inschrijvingen voor het lidmaatschap.” 
 

Chris voegt daar nog aan toe dat er noodgedwongen geprobeerd wordt de uitgaven zo veel mogelijk te 
beperken om toch vooral financieel gezond te blijven. Gelukkig komt ook Fortius in aanmerking voor een deel 
van de financiële ondersteuning die de overheid heeft vrijgemaakt. Verder zijn de afgelopen weken allerlei 
werkzaamheden naar voren gehaald, zoals schoonmaak en onderhoud van de accommodaties, voor zo ver 
dat mogelijk was binnen de eisen van de anderhalvemetersamenleving. 
Chris heeft de indruk dat er nu meer contact tussen verschillende groepen sporters is, waardoor nieuwe 
initiatieven en samenwerking is ontstaan. Binnen sporten is nog niet toegestaan. Maar zelfs de worstelaars 
zijn buiten opgestart, op een parkeerplaats waarin de vakken de voorgeschreven afstand zekerstellen. De 
kickboksers willen ook buiten starten op een deel van of naast de atletiekbaan. En de groepslessen houden 
contact met de leden door instructiefilms via sociale media en ook zij hebben plannen voor buitenlessen. 
Chris vindt dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we in Nederland niet in een totale lockdown zitten. We 
mogen blijven bewegen, zelfs sporten onder voorwaarden. Zijn advies is om dat vooral te blijven doen, want 
het helpt om je zorgen te verwerken. Voor hem bijvoorbeeld zorgen over zijn moeder die in een 
verzorgingstehuis woont en nu geen bezoek mag ontvangen. Het zou hem niet verbazen als deze periode 
leidt tot een andere samenleving: meer thuiswerken, minder autorijden en meer fietsen. Misschien ook minder 
files en minder luchtvervuiling? 
 

Chris hier actief tijdens de DrechtStadLoop 2015. 
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Behalve penningmeester is Chris ook een goede hardloper, die vooral bij de M60 en M65 op de tien-
bestenlijsten van Fortius is te vinden. Dus is het vrij logisch dat ik hem ook vraag naar de ontwikkeling van 
zijn atletiekcarrière. 
Chris geeft toe dat hij tot zijn dertigste niet zo sportief was, hij rookte 
in die tijd zoals bijna iedereen dat toen deed. Hij woonde in 
Puttershoek en was lid van de tennisclub, maar voegt daar direct 
aan toe dat het meer was voor de klaverjastoernooien dan voor de 
sport. Een van zijn vrienden was een behoorlijk goede loper en 
fietser en door hem raakte hij geïnspireerd om dat ook te gaan 
doen. Al voor de eerste meters waren gelopen werd er een doel 
gesteld: een wedstrijdje van 8 km bij Energie in Barendrecht. Wat 
trainen vooraf leek hem toch wel handig. Hardlopers waren 
toentertijd nog niet zo algemeen in het straatbeeld en werden nog 
vaak nageroepen met opmerkingen als ‘ze hebben hem al hoor’. 
Daarom werd het eerste blokje om in de wijk in het donker gelopen, 
maar dat viel niet mee. Het rondje was niet meer dan 1,5 km en dat 
haalde hij tot zijn eigen verrassing niet in één keer. Gelukkig gaf hij 
het niet op en maakte daarna toch vorderingen. Een paar maanden 
later, bij de wedstrijd in Barendrecht, haalde hij de finish wél. De 
handdoek die als herinnering werd uitgedeeld heeft hij nog steeds 
bewaard. Tweeëndertig, drieëndertig was hij toen. 
Na dat eerste wedstrijdje bleef Chris recreatief lopen, met af en toe 
een wedstrijdje in de regio. Naast het belang van trainen landde ook 
het besef van de noodzaak van een gezonde leefstijl, als eerste 
werd het roken eraan gegeven. De afstanden werden langer en hij 
besloot ook maar eens de Rotterdam Marathon van 1987 in 
zijnagenda te zetten. Met schema’s hield hij zich niet echt bezig, 
maar hij snapte wel dat er flink voor getraind moest worden. In de 
maanden voorafgaande aan die marathon maakte hij wel 350 tot 
400 trainingskilometers, in totaal dan. De marathon begon redelijk 
goed, maar halfweg ging het licht al uit. Toch liep hij die eerste 
marathon in 3:53 uit, maar hij was meer dan uitgewoond. Van de 
laatste helft van het parcours kon hij zich niets meer herinneren en 
daarom heeft hij weken later de route nog eens nagereden. Toch 
bewaart hij aan deze eerste marathon, toen hij struikelend de finish 
haalde, zijn mooiste herinneringen. De laatste 500 m over de 
Coolsingel beleefde hij heel emotioneel. Daarna heeft hij Rotterdam 
nog zes keer gelopen, de laatste in 2015, toen hij slechts drie 
seconden achter Gerard Groothuizen finishte. Ook voltooide hij vier 
keer de kustmarathon in Zeeland. Andere evenementen waar hij 
met plezier op terugkijkt zijn de cyclosportivo’s in de Alpen (Le 
Marmotte) en rond de Mont Ventoux (La Cannibale), fietstochten 
van ongeveer 180 km met voor hem erg zwaar klimwerk. Dat voor 
hem zegt hij er zelf bij, maar dat geldt ongetwijfeld voor iedereen. 
Een jaar na die eerste marathon werd Chris lid van Parthenon, 
trainde toen bij Peter Slijkoord, en liep een paar jaar later zijn 
tweede marathon, veel beter voorbereid dan de eerste. 
In die tijd deed Chris ook enkele jaren aan triatlons, meestal 
kwartjes, maar soms wat langer. Zwemmen was veruit zijn zwakste 
onderdeel. Goed dat je daar mee begon, want als je als een van de 
laatsten het water uitkwam had je tijdens het fietsen en lopen steeds 
iemand voor je als richtpunt om in te halen. Het doel was dan om 
zoveel mogelijk deelnemers achter zich te houden. 
 

Tijdens de kustmarathon in Zeeland. 

Niet ver van de top van de Mont Ventoux. 

Tijdens een Alpenrit op de racefiets. 
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Over de 10-bestenlijsten zegt Chris dat je een behoorlijk 
goede loper moet zijn om daarin terecht te komen. Bij de 
M60 staat hij er wel veelvuldig tussen, zelfs op de derde 
plaats op 30 km en marathon, met alleen Gerard 
Groothuizen en Cor van der Steen voor zich. In die 
categorieën kon hij op zijn goede momenten behoorlijk 
meekomen. Helaas hielden blessures hem regelmatig 
aan de zijlijn, dan was een rol als parcourswacht de 
manier om contact met de lopen te houden. Ambities om 
ook bij de M65 zijn naam op de lijsten te zetten heeft hij 
zeker wel, maar dan is klachtenvrij blijven een 
voorwaarde. Gelukkig gaat het alweer een flinke tijd heel 
goed, maar helaas is de wedstrijdkalender nu leeg. 
Tot een envelop op het podium heeft hij het nooit 
gebracht. Zijn inspiratie haalde hij voornamelijk uit zijn 
persoonlijke records en zijn plaats in het totale 
deelnemersveld, proberen om bij de snelste 30 of 40% 
te zitten, dan heb je er heel veel achter je. 
 
Chris traint nu bij de groep van Wytze Ritskes, maar zegt er meteen bij dat hij daarin niet echt trouw is. Sinds 
hij niet meer werkt is het gemakkelijker zijn tijd zelf in te delen, dus als het beter uitkomt of het overdag beter 
weer is, loopt hij in de ochtend in plaats van ’s-avonds naar de baan te gaan. Toch traint hij zoveel mogelijk 
met de club mee, omdat er dan altijd veel meer variatie in zit dan wanneer je alleen op pad gaat. Normaal 
loopt hij drie tot vier keer per week tot een totaal van 30 à 40 km per week, meestal twee of drie duurlopen van 
variërende afstanden en een intervaltraining. Daarnaast fietst Chris met een maatje nog een of twee keer per 
week ritjes van 40 – 60 km. Op de zondagochtend loopt hij steevast met het vriendengroepje waarvan ook 
Gerard Groothuizen en John van Belle deel uit maken (zie foto in de vorige nieuwsbrief bij het interview met 
Gerard). John is hoofdsponsor van de DrechtStadLoop, en via hem kwam Chris bij de groep. Het sociale 
contact in deze groep staat voorop en is belangrijker dan een zware training. Maar weer of geen weer, ze 
starten stipt om negen uur voor een rondje tussen de 12 en 20 km. 
Zijn beste prestatie realiseerde Chris tijdens de Rotterdam Marathon van 1993, waaraan hij nog altijd met veel 
plezier terugdenkt. Na het startschot begon het te regenen en stak er een wind op, maar Chris had zo’n goede 
dag dat het hem niet deerde. Samen met zijn loopmaatje Jan Mol finishte hij in 3:09:35.  
 
Wanneer ik de fusie tussen Hercules en Parthenon ter 
sprake breng bestaat de duidelijke reactie van Chris 
slechts uit een woord: “Eindelijk!”. Hij heeft er duidelijk 
naar uitgekeken. In de periode van de verhuizing van de 
Windhondenpolder (nu Plantij) naar de huidige locatie 
was Chris al een aantal jaren penningmeester van 
Parthenon. 
Die verhuizing was meteen de start voor meer 
samenwerking tussen de betrokken partijen, ook via de 
gezamenlijke stichting tot realisatie van de sporthal. 
Fuseren stond die tijd eveneens op de agenda, maar de 
geesten waren er nog niet rijp voor. Niet lang na de 
verhuizing nam Henk Rosenquist de 
penningmeestersfunctie van Chris over. In 2016 werden 
werkgroepen geformeerd om het fusieproces vorm te 
geven. Omdat Chris zijn leven lang in de bankwereld heeft gewerkt, meldde hij zich aan voor de financiële 
werkgroep, met het idee om zich weer terug te trekken als eenmaal de fusie rond zou zijn. Maar toen bleek dat 
de functie van penningmeester niet ingevuld dreigde te worden, stelde hij zich weer beschikbaar. Met als 
gevolg dat hij nu alweer bijna vier jaar deel uitmaakt van het bestuur. De taakverdeling is nu beter geregeld 

Tijdens de triatlon van Binnenmaas. 

Nogmaals de DSL van 2015. 
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dan tijdens de eerdere periode bij Parthenon, vooral met dank aan Petra de Wit die de boekhouding verzorgt 
en René Bellaart voor de ledenadministratie. 
Chris is zeer positief en tevreden over het bestaan van Fortius en is blij dat deze stap gezet is, het potentieel 
van de vereniging is er alleen maar groter door geworden. Toch blijft het lijstje van zaken die we nog willen 
oppakken en verbeteren onverminderd lang. Zo zou het goed zijn als het bestuur zou kunnen worden 
uitgebreid met jongere leden en ook als de verschillende disciplines binnen Fortius vertegenwoordigd zouden 
worden. Als bij een onderwerp zoals promotie of ledenwerving, facebook, twitter of Instagram aan de orde 
komen, kijken de huidige bestuursleden naar elkaar en vragen zich af wie dat zou moeten trekken. Dat moet 
en kan zeker beter. Als penningmeester ziet Chris zijn doel om te zorgen dat inkomsten en uitgaven goed 
besteed worden en we niet hoeven in te teren op reserves. De laatste jaren is dat niet helemaal gelukt. Onze 
contributies zijn een van de laagste in de regio en zijn al sinds januari 2017 onveranderd, reden waarom Chris 
verwacht dat een aanpassing onvermijdelijk op de agenda zal komen. 
 
Ook Chris vrouw Elly wordt graag gezien binnen de vereniging. Haar sport is wandelen en ze is een aantal 
jaren (nordic)wandeltrainer bij de club geweest. Verder is ze een niet te missen vrijwilliger bij veel 
loopevenementen zoals bijvoorbeeld de DrechtStadLoop, waar ze al jarenlang meehelpt bij het 
inschrijfbureau.  
Samen met Chris maken ze fietstochten met bepakking, inclusief een tentje achterop. Ook verre 
bestemmingen worden niet vermeden. Nu Chris gestopt is met werken, is er naast het lopen en de taken als 
penningmeester zelfs tijd vrijgemaakt voor een cursus Spaans, waar hij veel plezier aan beleeft. Hij 
correspondeert regelmatig met mensen uit Spanje en Colombia, die hij eerder ontmoette. 
 
Op de vraag wat voor Chris het geheim is van goed presteren tot in de M65 is het antwoord dat natuurlijk 
vooral een gezonde leefstijl belangrijk is, dat je plezier moet blijven houden in het sporten en dat je vooral 
geluk moet hebben blessurevrij te blijven. Zijn advies aan jongere atleten ligt in diezelfde lijn: bewegen is 
gezond, maar sport vooral omdat je het leuk vindt. Daar komt bij dat lopen bijna altijd en overal kan. Door je 
aan te sluiten bij een vereniging komt er veel meer variatie en competitie in training en wedstrijden, waardoor 
je prestaties bijna vanzelf verbeteren. Bovendien word je door trainers beschermd om te veel te doen en 
daarmee wordt het blessurerisico verkleind. 
 
We hopen met Chris dat we spoedig in het postcovidium belanden en elkaar weer fysiek zullen kunnen 
ontmoeten op het sportpark en bij wedstrijden. En graag in goede conditie.  

Chris quelque part sur la route des Alpes. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
BAAN- EN INDOORWEDSTRIJDEN IN 2020 EN 2021 
 
Hoewel inmiddels de trainingen in aangepaste vorm voor iedereen weer zijn begonnen, mogen er 
voorlopig geen wedstrijden worden georganiseerd. In de vorige nieuwsbrief vermeldden we al dat de 
Fortius Trackmeeting van donderdagavond 11 juni is gecanceld.  
De eerstvolgende baanwedstrijd in Dordrecht zou de wedstrijd in de pupillencompetitie op 4 juli zijn, 
maar ook die gaat niet door. Bijna de gehele pupillencompetitie van dit seizoen is afgelast. De enige 
pupillenwedstrijd die vooralsnog op de kalender blijft staan, is de wedstrijd op zaterdag 12 september 
bij AAA in Alblasserdam. Dit wordt een op zichzelf staande wedstrijd ter gelegenheid van het 70-jarig 
bestaan van AAA en de opening van hun vernieuwde baan. 
 
De enige baanwedstrijd van Fortius waar nog geen streep door is gezet, zijn de clubkampioen-
schappen op zaterdag 3 oktober. Twee weken daarna, op zaterdag 17 oktober, staan de Indoor 
Recordwedstrijden gepland.  
 
Als we al wat verder vooruitkijken, zien we in de eerste drie maanden van 2021 drie indoor-
wedstrijden in Dordrecht op de planning staan. StARD organiseert  op 9 januari de Regio Indoor voor 
junioren C en ouder. Op 13 februari is er de Regio Indoor voor pupillen en junioren D. Op 20 maart 
2021 organiseert Fortius een indoorwedstrijd voor alle categorieën. 
 
 
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. 
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Weer geen wedstrijdverslagen, weer geen kalender. Tot 
1 september zijn in ieder geval alle wedstrijden verboden. Maar u 
mag natuurlijk altijd kopij insturen als er iets te melden is, al was 
het maar een persoonlijke indruk van hoe je als hardloper door 
deze periode heen komt. Voor de volgende nieuwsbrief kan dat tot 
uiterlijk 15 juni op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
UITSLAGEN 
 
Toch nog een resultaat via een nagekomen bericht. Van Gerard Groothuizen ontvingen we een mail 
waarin hij meldde dat hij onopvallend had meegedaan aan de Bruggenloop in Rotterdam op 8 
december 2019. Dat we hem niet in de uitslagenlijst hadden gevonden is niet zo verwonderlijk. 
Omdat hij te laat was met inschrijven, heeft hij gelopen met een startnummer van iemand die 
verhinderd was (startnummer 3294 van Jan Hazelzet). Zijn nettotijd op de 15 km was 1:08:04 en 
daarmee was hij de snelste M65, maar werd toch geklasseerd als tweede vanwege de brutotijd en 
finishvolgorde. Dus het kan toch wel nuttig zijn een beetje voorin het startvak plaats te nemen. 
 
 
AANKONDIGINGEN 
 
Op Uitslagen.nl is een virtuele hardloopwedstrijd gestart, waarop je soloprestaties kunt laten 
registreren voor een klassement. Je kunt kiezen tussen 5 km, 10 km, 15 km of een halve marathon 
en die lopen op je eigen parkoers en op het moment dat je zelf het meest geschikt vindt. De actie 
loopt voorlopig tot 31 mei. Aan het eind van de maand wordt er een klassement voor mei opgemaakt. 
Er staan al 128 prestaties vermeld, maar ik zie zo gauw nog geen Fortiusatleten daartussen. Grijp  
je kans en laat Fortius ook virtueel aan de weg timmeren. 
Je hebt daarvoor wel registratie via een gps-horloge nodig en de mogelijkheid de resultaten als GPX-
bestand te exporteren. Dit wordt in ieder geval ondersteund door Strava, Garmin Connect, Polar 
Flow, Runkeeper, Runtastic, Endomodo en TomTom. Hoe je te werk moet gaan staat allemaal 
uitgelegd op de uitslagen.nl (www.uitslagen.nl/virtueel). 
 
 
AFGELASTINGEN 
 
Vanwege de coronacrisis gaat op de geplande datum 24 juni 2020 de Zoomer-Wantijrun niet door. 
Tot 1 september mogen er geen massale activiteiten plaatsvinden, dus ook geen loopevenementen. 
Omdat ook na 1 september de situatie zeer onzeker is, heeft de organisatie van de Zoomer-
Wantijrun besloten de loop dit jaar te laten vervallen. 
  
Volgend jaar zal de loop weer georganiseerd gaan worden en wel op 23 juni 2021. 
 
 
 

Foto Jos Nieuwland 
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De coronacrisis zet de samenleving op zijn kop en daarmee heeft ook de DrechtStadLoop te 
maken. Hoewel 1 november nog ver weg is en de maatregelen enigszins versoepeld worden, heeft 
het bestuur van de DSL toch gemeend de veertiende editie te moeten afblazen. Enkele zwaar-
wegende redenen hebben daarvoor de doorslag gegeven: 
 

• De anderhalvemetersamenleving laat voor onbepaalde 
tijd en mogelijk tot na 1 november geen grote 
evenementen toe. Financiële verplichtingen worden 
daarom als riskant ingeschat. 

• Het werven van de benodigde 220 vrijwilligers in deze 
periode is lastig omdat velen terughoudend reageren 
om een toezegging te doen. 

• De Rotterdam Marathon zal met de nieuwe datum van 
25 oktober zwaar concurrerend zijn, waardoor een 
groot deel van het deelnemersveld voor de DSL zal 
wegvallen, met als gevolg een significante 
inkomstenderving. 

• Festiviteiten in het kader van Dordrecht 800 zullen voor 
een deel in het najaar plaatsvinden. 

 

Genoeg redenen om de editie van 2020 een jaar op te schuiven. We gaan ons nu volledig richten op 
een prachtige en succesvolle wedstrijd op 7 november 2021. 
We hopen dat u als loper dan gezond en wel weer van de partij zult zijn. 
 
Namens het bestuur van de DSL, Cor van der Steen en Peter Slijkoord 
 
 

 
[Advertentie] 
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 

 [door Dini Grootenboer] 
 
HERVATTING JEUGDTRAININGEN OP ZATERDAG 2 MEI 
 
De eerste jeugdtraining na de coronastop en we nemen mee: de tent, stoelen voor de oudjes, 
badhanddoeken, bekertjes, flessen water, namenlijsten, pennen, ... (dank je Monique). 
Een noodweer barst los: onweer, hagel, regen. Maar het klaarde weer op. De trainers zijn er al, de 
kinderen komen, zij schuilen onder de galerij maar gaan om half tien enthousiast de baan op. Wat fijn 
om lid van Fortius te zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Een uitzonderlijk beeld voor deze droge jaren. Het moet een heel lokale bui geweest zijn want lang niet overal in 
Dordt ging het zo tekeer. En dat precies op het moment dat de pupillen weer mochten gaan trainen. 
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GEEN PAASTRAINING VOOR DE FORTIUSPUPILLEN IN 2020 
 
En daar zit de jeugdcommissie dan met tien chocolade paashazen om te winnen als je een gouden ei 
vindt tijdens de altijd leuke en spannende paastraining. En ook nog met kilo’s chocolade eitjes om te 
ruilen als je één van de honderden plastic eieren gevonden hebt. 
 
Maar helaas geen haas (jammer Novi), geen paastraining. Wat zeg ik geen paastraining, al weken 
helemaal geen training, geen wedstrijd, geen vriendjes, geen school, niks. 
 
Ja thuis huiswerk maken, sportoefeningen doen van YouTube, zelf een stukje rennen. Maar de kids 
missen school, hun klasgenootjes, hun trainers en hun sportvriendjes. 
 
Maar onze pupillen hebben meer kwaliteiten dan sporten: ze maken tekeningen, ze kleuren, 
stickeren, knippen en plakken voor de verloting van de chocolade paashazen. 
 
Kijk voor foto’s van de winnende tekeningen, verf-plak-en-knip werkstukken op de Facebooksite van 
Fortius atletiek. 
 
Enkele fraaie voorbeelden hebben we verspreid in deze nieuwsbrief geplaatst (redactie).  
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COVIDIUM 
 
Als geoloog had ik al te maken met het paleozoïcum, het mesozoïcum, het ordovicium 
en het cambrium, en deed ik studies naar het precambrium. Vandaar dat ik het tijdperk 
waar we nu in leven maar gemakshalve het covidium noem.  
Het ontbreekt ons in het covidium niet aan brood, maar wel aan spelen. De Spelen zijn 
ons ook ontnomen, dus zelfs kijken naar spelen is er niet meer bij. En zelf spelen kunnen 
we hooguit aan tafel: monopoly, scrabble, of misschien meer toepasselijk pandemic. 
Op het nieuws hoor ik dat mensen nu minder bewegen dan normaal. Die indruk krijg ik 
niet echt, want als ik de polder in loop zie ik veel meer hardlopers dan in het 
precovidium. Uit de verte is vaak al zichtbaar is dat dit niet hun alledaagse beweging is. 
Voetballers, tennissers en andere sporters kunnen hun ding niet meer doen en moeten 
toch wat. Een aanzienlijk aantal is gaan hardlopen. Er zijn erbij die het leuk lijken te 
vinden, eindelijk verlost van die akelige tackles en die beschadigde benen elk weekend. 
Je doet het wanneer je wilt, met minder tijd ben je langer echt actief. 
We zien de bedreigingen die door sluiting van baan, hal en kantine op ons afkomen, de 
leden die opzeggen en de aspirant-leden die zich niet aanmelden, maar vergeten te snel 
de kansen die het biedt voor het postcovidium. Als er een mogelijkheid is voetballers en 
andere sporters naar de loopsport te verleiden is het juist nu. Al die aspirant-hardlopers 
in parken en polders met hun nieuwe en prettige ervaringen zijn potentiele Fortiusleden. 
Toen ik laatst in de Elzen wat oefeningen deed, naderde er een hardlopende vader met 
een meisje van een jaar of zes op een fietsje. De vader sloeg links af, terug naar 
Sterrenburg, maar het meisje reed rechtdoor. Na een meter of twintig stopten beiden en 
begon er een interessant gesprek.  
“Nee, pap, we gaan nog veel verder.”  
“Kom op, hier heen, terug naar huis.” 
En zo ging dat een poosje door, maar beiden bleven vastbesloten op hun punt en plaats 
staan. Uiteindelijk gaf het meisje toe, maar wel onder een voorwaarde: 
“Goed, maar dan moet je beloven, dat als we weer bij de dijk zijn, we nog een rondje 
gaan.” 
Vader beloofde dit plechtig. Of hij het ook deed weet ik niet. Naast een potentieel lid, 
kwam hier dus ook een potentiele trainer langs, al zullen we even moeten wachten tot ze 
daarvoor de leeftijd heeft. 
Als we goed ons best doen komen we hier met meer leden uit en ook aan die gemiste 
kantine-inkomsten kunnen we wel wat doen. Mensen snakken om na de training weer 
een biertje te kunnen drinken. Als we dat nu thuis doen en we sparen het voordeel 
daarvan voor Fortius, dan worden de verliezen beperkt. Stel dat een pilsje in de kantine 
€1,50 kost en dat je in de supermarkt voor €0,70 klaar bent, dan leg je het verschil van 
€0,80 apart voor Fortius. En dat voor elk biertje dat je normaal in de kantine drinkt en nu 
thuis. Ik wil geen alcoholconsumptie stimuleren, het kan natuurlijk ook met alle andere 
consumpties die je normaal in de kantine nuttigt. Men ziet mij niet erg vaak aan de bar, 
maar toch heb ik al meer dan €10 op deze manier bespaard en dus gespaard voor 
Fortius. Als we dat met zijn allen doen totdat de kantine weer open mag, en misschien 
ook met terugwerkende kracht vanaf de sluiting, dan geven we Fortius voor het 
postcovidium een vliegende start. Deelnemen? Meld je aan voor deze actie via de 
nieuwsbriefmail (nieuwsbrieffortius@outlook.com) en geef meteen je actuele stand en 
toezegging door. Proost.  
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AGENDA 

 
JULI 
 
Woensdag 15 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 NIEUWSBRIEF: 
 

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

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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