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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 2021 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 

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

René Bellaart  
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VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Voorzichtig gaat alles weer open, maar dat wil nog niet 
zeggen dat we weer een ouderwetse nieuwsbrief 
kunnen presenteren. Wedstrijden, behalve onderlinge 
krachtmetingen, zijn voorlopig nog niet toegestaan en 
daarom hebben we nauwelijks uitslagen en nog geen 
wedstrijdkalender te melden. 
Toch hebben we weer een volle nieuwsbrief en dat 
komt voornamelijk door het vierde deel van de 
geschiedenis van Fortius . Naar gelang we dichter bij 
het heden komen is er meer informatie beschikbaar en 
daarom worden de delen steeds omvangrijker. 
Deze maand hadden we een gesprek met de 
enthousiaste D juniore Rosa Paling. 
Gelukkig bleven onze pupillen en junioren actief met hun maandelijkse alternatieve onderlinge 
wedstrijden en de werpwedstrijden. Waarvan verslag in de jeugdrubriek. 

 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 juni 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  
 
• Gaat het dan toch echt gebeuren en gaan wij weer langzaam terug naar het normale leven? Volgens de 

regering wel. Er is een openingsplan gepresenteerd. De eerste stap heeft plaatsgevonden op 28 april 
2021, waarbij de avondklok werd beëindigd en de terrassen en winkels (zonder afspraak) weer open 
mochten. Echter op het gebied van de sport waren er geen versoepelingen. De tweede stap was gepland 
op 11 mei 2021, maar doordat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nog niet voldoende waren 
gedaald, is deze stap verplaatst naar 19 mei 2021. Wel heeft de regering een voorbehoud gemaakt. Dit is 
afhankelijk van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Op 17 mei kan alsnog op de pauzeknop 
worden gedrukt. Op het moment dat ik dit stukje schrijf zijn de vooruitzichten gunstig. Dat houdt in dat er 
op het gebied van de sport uitbreidingen komen. Voor de atletiek geldt dat iedereen weer kan trainen, 
zowel op de atletiekaccommodatie als in de openbare buitenruimte. Jeugd en jong volwassen tot en met 
26 jaar hoeven bij het sporten geen 1½ meter afstand te houden, vanaf 27 jaar is dit nog wel het geval. De 
wegatleten mogen weer buiten de sportaccommodatie gaan trainen. De groepsgrootte is gemaximaliseerd 
op 30 personen en er wordt 1½ meter afstand gehouden. Voor wat betreft de binnensporten zijn grotere 
groepslessen en trainingen nog niet toegestaan. Evenals vorig jaar willen de instructeurs en trainers de 
lessen en trainingen (krachtsporten) buiten verzorgen. Zij zullen de leden hieromtrent informeren. 
Daarnaast is er goed nieuws voor de individuele fitnessleden. De fitness mag eindelijk weer open. De 
openingstijden zijn van maandag tot met vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur (een uur eerder dan gebruikelijk, 
maar dit heeft te maken met de sluiting van de sporthal), zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur en zondag van 
10:00 tot 12:00 uur. Het aantal sporters is gemaximaliseerd op 20 personen. Bij de ingang staan 20 
desinfecteerflacons, bij de aanvang wordt een flacon gepakt. Zijn deze op dan is het maximum aantal 
bereikt. Tevens dient de presentielijst te worden ingevuld, waarbij verklaard wordt dat er geen 
gezondheidsklachten zijn. 
 

• Nogmaals aan alle leden de dringende oproep om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Dit omdat 
enkele bestuursleden tijdens de Algemene Ledenvergadering 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. De kans bestaat dat de bezetting van het bestuur zodanig wordt dat de vereniging 
stuurloos wordt. Laat het dus zover niet komen. Eerdere reacties behoeven niet te worden herhaald. 

 
• Ook nogmaals een dringende oproep voor de functie van toezichthouder bij de fitness: 

https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1980-fortius-is-op-zoek-naar-toezichthouders-voor-de-
fitness-m-v. Daarnaast is het bestuur ook op zoek naar fitnessleden die tijdens het sporten een oogje in 
het zeil willen houden en mogelijk (nieuwe) leden willen helpen bij het doen van oefeningen of het gebruik 
van apparaten. Ook wordt gezocht naar leden die om 21:00 uur de sporthal willen afsluiten. Dit bij 
afwezigheid van de barmedewerkers (als gevolg van de sluiting van de kantine), die normaliter dit voor hun 
rekening namen. 

 
• De Algemene Ledenvergadering, die gepland stond om 16 juni 2021, is verplaatst naar 7 juli 2021. 

Hopelijk is er dan meer bekend over de openstelling van de kantine, alsmede het toegestane aantal 
personen bij samenkomsten. 

 
• De jubileumcommissie is druk bezig met het ontwikkelen van allerlei activiteiten. Twee data kunnen de 

leden alvast in de agenda noteren. Op 4 september 2021 vindt de Fortius Open dag / festival plaats op de 
atletiekaccommodatie. Op 9 oktober 2021 de feestavond in de sporthal. De jubileumcommissie zal in de 
komende maanden het programma bekend maken. 

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius   

4 



 

 

 

CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tijdens de onderlinge jeugdwedstrijd op 18 april in Dordrecht verbeterde Julia van 
Dorp  haar clubrecord gewichtwerpen voor meisjes junioren B naar 13,22 m. Julia 
verbeterde tevens het officieuze clubrecord werpvijfkamp voor MJB naar 2267 
punten. Freek Bosveld  verbeterde het officieuze clubrecord op de werpvijfkamp 
voor jongens junioren B naar 1888 punten. Deze records zijn officieus, omdat een 
werpvijfkamp geen officieel onderdeel voor junioren B is. 
 
 
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. 
 
 
TUSSENSTAND PR-COMPETITIE 
 
De tussenstand van de PR-competitie per 30 april is op de Fortius  website geplaatst. Zie: 
https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1972-tussenstand-pr-competitie-op-30-april-2021. 
 
 
 

[Advertentie] 
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125 JAAR FORTIUS IN VIJF DELEN  
 

[door Piet Barends en Alice van Driel] 
 

DEEL 4: 1971 – 1996 
CLUBGEBOUWEN, ELEKTRONICA BINNEN DE SPORT, 

BEGIN VETERANENCOMPETITIES, WRIJVING TUSSEN BEIDE V ERENIGINGEN, 
AANLEG KUNSTSTOFBAAN EN BEGINNENDE SAMENWERKING 

 
Begin jaren zeventig voldeed het clubgebouw van Hercules niet meer aan diverse eisen en werd 
gedacht over uitbreiding. Uiteindelijk werd gekozen voor een nieuw stenen gebouw. Er werd een 
bouwcommissie benoemd (Piet Barends, Rinus van den Broek, Henk Smits en Piet Wapperom). De 
gedachte was toen nog om het zelf te bouwen en met allerlei acties en subsidies de bouw te 
financieren. Als locaties kwamen aan de orde het half verharde oefenvoetbalveld naast de sintelbaan 
en het terrein tussen het korfbalveld en de atletiekbaan. Terwijl men nog druk doende was met 
plannen bedenken, brandde het houten clubgebouw van ASW af. Daar de kleed- en wasgelegenheid 
op de terp niet meer werd gebruikt, kon ASW daar een nieuw (stenen) clubgebouw laten bouwen. 
Voor de vrijgekomen plaats waren twee kandidaten: Hercules en de handbalvereniging MOK. 
Uiteindelijk kreeg Hercules de voorkeur en verhuisde MOK naar Dubbeldam. Via Piet van Helden 
werd een architect benaderd, die bereid was een ontwerp te maken. Het ontwerp werd goedgekeurd, 
maar de gymnastiekzaal mocht niet hoger worden dan vijf meter, omdat het gebouw anders te veel 
boven de Noordendijk uit zou steken. Hierdoor voldeed de zaal niet meer volledig aan de eisen van 
de NSF (minimale hoogte 5,50 m).  
Later werd de dijk ruim een meter verhoogd om op Deltahoogte te worden gebracht, maar toen stond 
het gebouw er al. Al snel werd duidelijk, dat het onmogelijk was het gebouw in eigen beheer te 
bouwen en te financieren en dat de vereniging een behoorlijk grote lening zou moeten aangaan. Voor 
drie van de vier bouwcommissieleden reden om op te stappen. Alleen Piet Barends bleef en er werd 
met Jan Reinders en Piet van Helden een nieuwe bouwcommissie gevormd. Door zijn functie als 
fractieleider van de PSP in de gemeenteraad had Jan Reinders de nodige contacten binnen en 
buiten de gemeente Dordrecht, waardoor hij de juiste mensen wist te bereiken, die hem verder 
konden helpen. 
Er werd een aannemer gevonden en op 22 februari 1975 kon begonnen worden met het bouwrijp 
maken van het terrein. Hiertoe moesten een aantal bomen worden gerooid. De belangstelling onder 
de leden om te helpen toonde sterke overeenkomst met die tijdens de bouw van het eerste 
clubgebouw. De eerste zaterdag waren er zo’n man of dertig en de zaterdag daarop waren er nog 
twintig en daarna bleef er een harde kern over, praktisch alleen bestaande uit atletiekleden, die onder 
andere het schilderwerk voor hun rekening namen. Het werk vorderde gestaag en op 16 september 
1975 werd het gebouw opgeleverd. 
 
Ander heuglijk nieuws was dat Nederland in 1975 voor de vierde 
keer het Eurovisie Songfestival won. Teach-in pakte de winst met 
het liedje Ding-a-dong. Daarna moest Nederland 44 jaar wachten 
tot Duncan Laurence in 2019 het songfestival won met Arcade. 
 
 
Het clubgebouw van Parthenon was door de ledengroei ondertussen te klein geworden en de eerste 
verbouwing (onder andere uitbreiding kantine) vond plaats in 1975. De vereniging bleef groeien en er 
zouden daarna nog veel verbouwingen volgen. De eerstvolgende renovatie en uitbreiding, waarbij 
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het clubgebouw zo ongeveer opnieuw werd gebouwd was in 
1979/1980. De heropening van het clubgebouw vond plaats 
op 31 januari 1981. Onderwijl waren er al wel weer plannen 
voor de uitbreiding van het krachthonk.  
 
Ondertussen had ook het clubgebouw van Hercules een 
uitbreiding ondergaan. Aan de achterzijde werd een stuk 
bijgebouwd, waardoor er extra ruimte voor de fitnessleden 
kwam en tevens een intilruimte voor wedstrijden van de 
gewichtheffers. De bergruimte voor gemeentelijk materiaal 
(kasten, bruggen en ander gymnastiekmateriaal) verhuisde 
naar de aanbouw, waarna de kantinevoorraad naar de oude bergruimte verhuisde. Er kwam wel een 
muur tussen de ruimte en de zaal en aan de andere zijde werd een deur geplaatst. De oude 
bergruimte voor de drankvoorraad werd gebruikt als ruimte voor materiaal voor de onderlinge indoor 
atletiekwedstrijden (bijvoorbeeld oude hoogspringmatrassen van de gemeente). 
 
In 1986 zou het clubgebouw van Parthenon volgens 
verhalen in het clubblad op instorten hebben gestaan, 
maar zo erg zal het wel niet geweest zijn. Wel werden er 
weer voorbereidingen getroffen voor een renovatie van 
het clubgebouw. In 1987 werd Berry Mooren, oud-lid van 
Parthenon en in zijn jeugd een goede middenafstand-
loper, gevraagd als architect voor de nieuwbouw / 
uitbreiding. De eerste plannen waren te duur en er moest 
bespaard worden op de ruimte. Vervolgens werden de 
plannen goedgekeurd en moest worden gewacht op 
gemeentegarantie alvorens men geld kon lenen. Dit 
duurde wel even, maar in 1989 kon worden begonnen 
met de (her)bouw van het clubgebouw.  
 
Waar in 1989 gebouwd werd, werd er in 1889 wat afgebroken. 
Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur, de grens tussen 
Oost- en West-Duitsland was weg, een unieke gebeurtenis. 
 
Eind 1989 was de (her)bouw gereed en op 20 januari 1990 kon 
het clubgebouw feestelijk worden heropend. Als er zowel tijdens 
de bouw als daarna één man genoemd kan worden die zich meer 
dan verdienstelijk maakte, dan was dat wel Wout Kastelein. Men 
kon geen clubblad openslaan of hij werd weer genoemd, omdat hij praktisch in al zijn vrije tijd bezig 
was geweest. 
 
Ook bij Hercules zat men niet stil. Door de groei van het aantal fitnessleden was uitbreiding 
noodzakelijk geworden. Begin 1988 kon de vereniging opeens de beschikking krijgen over een 
schoolgebouwtje met een paar noodlokalen. Er hoefde niets te worden betaald. Voorwaarde was wel, 
dat het ‘direct’ werd weggehaald. Het weghalen ging niet zo gemakkelijk, daarvoor wogen de 
betonnen funderingsplaten net iets te veel. Met behulp van een kraanwagen kon de klus worden 
geklaard en kon het gebouwtje aan de achterzijde van het clubgebouw worden neergezet. Er werd 
een verbinding met het bestaande clubgebouw gemaakt. Nadat het gebouw was geschilderd, van 
nieuwe dakbedekking en vloerbedekking was voorzien en ingericht was met tweedehandsmateriaal 

Werkzaamheden aan het clubgebouw 
van Parthenon in 1979/1980. 

Verbouwing van het clubgebouw van Parthenon 
in 1989. 
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van een failliete sportschool kon op 8 april 1989 de 
aanbouw met een receptie officieel in gebruik worden 
genomen. 
 
Elke vereniging kent haar ups en downs oftewel hoogte- en 
dieptepunten. Eind jaren ’60 had Hercules de sterkste 
herenploeg van de afdeling. In 1971 verlieten een aantal 
van de betere atleten de vereniging of namen gas terug 
vanwege huiselijke beslommeringen (verbouwen e.d.). De 
vereniging zakte af naar de laagste klasse en deed in 1973 
niet eens meer mee aan de competitie. Ook de heren van 
Parthenon verging het in die tijd eventjes niet al te best. Bij 
Parthenon ging het met de dames in die tijd juist crescendo. 
Onder de bezielende leiding van Tinie van de Koogh-Mans 
stoomde de ploeg in twee jaar tijd door naar de hoofd-
klasse. De herenploeg deed het in 1972 niet al te best in de 
2e klas (23e van de 35 ploegen) en degradeerde in 1973 
naar de 3e klas. Dit was echter maar tijdelijk, want in 1974 
promoveerden ze weer naar de 2e klas. In 1975 werd de 
damesploeg 2e van Nederland. Een nadeel van een 
damesploeg is echter, dat de leden zwanger kunnen 
worden en voor langere tijd uit de roulatie zijn als actief lid. 
Voor hen (en echtgenoot/partner) natuurlijk beslist geen 
treurig nieuws, maar voor de vereniging wel. In de jaren na 
1975 kon men zich steeds nog wel veiligstellen, maar toen 
men in 1979 enkele goede jonge atletes kwijt raakte en bij 
de ouderen de jaren gingen tellen, degradeerde men naar 
de 1e klas. Over de herenploeg wordt in die jaren nauwelijks 
iets vermeld, maar ze bleven wel in de 2e klas. Hercules 
begon ook weer uit het dal op te krabbelen en promoveerde 
in 1979 naar de 3e klas. Terwijl de heren in de 2e klas bleven, degradeerde de damesploeg in 1983 
naar de 2e klas om het jaar er op – mede door gebrek aan atletes – te degraderen naar de 3e klas. 
Met Hercules ging het na het vertrek van de midden- en lange afstand lopers ook weer minder en 
men verdween uit de 3e klas.  
Ook de heren van Parthenon degraderen in 1986 naar de 
3e klas. In 1988 degraderen de dames van Parthenon naar 
de 4e klas. Met Hercules ging het ondertussen weer wat 
beter. Zowel in 1987, 1988 als in 1989 wordt men 1e in de 
4e klas, maar men wilde niet promoveren. In 1989 gaat het 
ook weer beter met de heren van Parthenon en zij 
promoveren naar de 2e klas.  
In 1991 komen de dames uit in de 2e klas van het district. In 
1992 promoveert Parthenon naar de 1e klas om daar 
voorlopig in te blijven. De dames blijven in de 2e klas van 
het district. Hercules bleef voor wat betreft de dames en de 
heren, als er al een ploeg was, in de 4e klas. 
Voor zover uit de clubbladen is op te maken (men is niet 
altijd even duidelijk in welke klasse men uitkomt) werd de 
jongens A ploeg van Parthenon in 1992 kampioen van 
 

Aanblik van het clubgebouw van Hercules op 
een foto uit 1996. 

Promotie dames Parthenon naar de hoofd-
klasse (1973); Achter v.l.n.r.: Ellen Lammers - 
Louise Pelders - Tilly Jacobs - Rina ten Braak 
- Lida van Zwoll - Anke Fien; Voor v.l.n.r.: Elly 
den Hartog - Annie Scheper - Treinita 
Douwens - Els Smit - Tinie van de Koogh 
(trainster) - Riet van Gils - Wil Florusse. 

Promotie Parthenon heren naar 1e klas (1993); 
Achter v.l.n.r.: Ko Florusse - Jeroen v.d. Nadort - 
Jasper Wessels - Edwin Groenenveld - Stefan 
Verhey - Peter Berkhof - Ronald Wapperom - 
Albert Lammers - Hans van Gulik - Michel Peterse 
- Gordon Drijver. Voor v.l.n.r.: Martijn Wessels - 
Antonio v. Moergestel - Floris Mellegers - Herco 
v.d. Brink - Paul Blokland - Wim Sterrenburg. 
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Nederland, om het jaar daarna tweede te worden en in 1994 werd de ploeg derde. 
 
Met de komst van Piet van de Kruk als trainer ging het steeds 
beter met de gewichtheffers, zowel individueel als wat betreft 
ploeg. In 1972 was een beslissingswedstrijd nodig in de 1e 
klasse A. Deze ging weliswaar nog verloren, maar in 1974 
werd Hercules eerste in de 1e klasse A en mocht strijden om 
het Nederlands kampioenschap. Men won in Maastricht van 
Helios Simpelveld en zodoende werd Hercules voor de eerste 
en enige maal kampioen van Nederland. Piet van de Kruk 
werd actief in het bondsbestuur en werd trainer af. In die tijd 
raakte ook nationaal het gewichtheffen in de versukkeling en 
kwam het powerliften op alsmede de recreatieve fitness. 
De worstelaars werden wel regelmatig eerste in hun klas, 
maar verloren steeds de promotiewedstrijden. Daarna ging het 
duidelijk minder, totdat er in het nieuwe clubgebouw weer een 
opleving kwam. Mede door een Utrechtse injectie werd men 
weer eerste in de 1e klas en daar er toen nog maar één eerste 
klas was, promoveerde men om het volgend jaar weer te 
degraderen. Vervolgens promoveerde men weer en 
degradeerde men weer. Dit werd zo gewoon, dat er in het 
clubblad niets meer over werd vermeld. De jeugd van 
Hercules ging het ook steeds beter doen en in 1985 werden zij 
kampioen van Nederland. 
 
De eerste elektronische tijdmeting was tijdens de Olympische 
Spelen van 1960, al was dat toen geen fotofinish, maar 
aantikken tegen een finishbord. De tijden konden toen wel in 
honderdsten van seconden worden gemeten en indien nodig 
zelfs in duizendsten (het was éénmaal nodig). De eerste maal, 
dat er fotofinishapparatuur bij de Olympische Spelen werd 
gebruikt was in 1968 tijdens de Spelen van Mexico. In Nederland duurde het wat langer, maar vanaf 
1975 werden alleen nog maar Nederlandse records erkend opgenomen met elektronische 
tijdwaarneming. De KNAU had apparatuur aangeschaft (kosten 80.000 gulden). Hierbij werd gefilmd 
en de film moest ontwikkeld worden. Dat ging wel razendsnel. Ook de computer deed zijn intrede. 
Tijdens de indoor Hercules kreeg de wedstrijdorganisatie bij het verwerken van de uitslagen van de 
meerkamp voor de pupillen hulp van mensen van AV Zaanland, die een computerprogramma 
hadden ontwikkeld, waardoor snel de punten en dus de uitslag kon worden berekend. Lang voordat 
de KNAU het programma Atleth liet ontwikkelen (met de nodige kinderziekten) schreef in 1986 een 
lid van Hercules een computerprogramma voor de CD-competitie en voor de seniorencompetitie, 
waardoor de uitslagen binnen enkele minuten konden worden geproduceerd. Eind jaren 80 van de 
vorige eeuw ontwikkelde de firma Imhoff uit Duitsland een systeem gebaseerd op video-opnamen, 
dat veel goedkoper was dan het oude systeem. Dit betekende wel, dat men de uitslagen in twee 
honderdsten kreeg en men door interpolatie (het vergelijken van twee opeenvolgende beelden) de 
tijd in honderdsten kon berekenen. Dit werd in eerste instantie door de KNAU goedgekeurd, maar 
later verboden. Een lid van Hercules schafte dit systeem aan en de mensen die de apparatuur 
bedienden, interpoleerden er lustig op los. Alleen bij Nederlandse records kon dat niet, daar er een 
finishfoto mee moest worden gestuurd met de recordaanvraag. In de beginperiode leverde de 
elektronische tijdwaarneming nogal eens kwade trainers op, die kwamen protesteren, omdat zij een 
veel snellere tijd hadden afgedrukt. Men moest ze dan uitleggen, dat reeds in 1968 de IAAF in al 

De competitieploeg gewichtheffen die in 
1974 kampioen van Nederland werd. 
Staand: Henk Smits (ploegleider), Ad den 
Otter, Frans van Puffelen, Ton Baan en Piet 
van de Kruk (trainer). Gehurkt: Eddy von 
Söhsten en Arnold von Söhsten. 

De jeugdworstelaars die in 1985 kampioen 
werden. 
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haar wijsheid na onderzoek tot de conclusie was gekomen, dat elektronische tijd 0,24 seconden 
langzamer was dan handtijd, als men zich moest richten op de rook van het startpistool en 0,14 
seconden als men zich moest richten op de knal (400 meter en 400 meter horden). Vaak kwamen er 
ook boze ouders naar het wedstrijdsecretariaat, omdat ze er zeker van waren dat hun zoon/dochter 
tweede was geworden in plaats van derde of soms vierde. Dit hadden zij dan geconstateerd, terwijl 
zij een vijftal meters voor of achter de finishlijn stonden. Na het tonen van de televisiebeelden 
moesten zij dan schoorvoetend erkennen, dat ze er volkomen naast zaten. Na enige tijd was een 
ieder er aan gewend en kwamen er geen klachten meer. 
 
In de jaren zestig waren de trim- of prestatielopen in zwang geraakt. In 1973 startte Parthenon onder 
leiding van Tinus Beckers met een speciale trimafdeling. Hercules volgde een aantal jaren met 
zogeheten beginnersgroepen onder leiding van Cor Melger. De trimlopen werden ondertussen wel 
steeds populairder en gingen de eerste tijd nog over 5 km en zonder tijdwaarneming, het fenomeen 
trimlopen evolueerde snel en de afstand ging al snel van 5 km naar 10 km en door naar een halve 
marathon. Tijden werden op een gegeven moment doorgegeven aan de finishers, totdat de 
zogeheten marathonklok zijn intrede deed en de lopers zelf hun tijd konden aflezen. Dit was 
uiteindelijk ook niet meer voldoende en de prestatielopers kregen startnummers en na afloop een 
uitslagenlijst met hun tijden erop. 
Hercules kende vanaf 1968 de Dordtenaarloop die vanaf 1975 als langste afstand de halve marathon 
kende. Parthenon had de Merwesteijnloop, die ging over een maximale afstand van 20 km. Beide 
lopen vonden plaats in het voorjaar. De vroegere 20 km van Hercules werd in 1977 omgedoopt tot 
Veronicaloop en ging over een afstand van maximaal 10 mijl. In 1993 veranderde het weekblad 
Merwesteijn en stopte de sponsoring. Daarvoor in de plaats kwam de Ames Drechtstedenloop. 
Omroep Veronica stopte er na 1992 mee. 
 
In 1974 organiseerde Hercules de Nederlandse kampioenschappen gewichtheffen in de sporthal 
Wielwijk. In die tijd moesten Nederlandse Kampioenschappen in sporthallen worden georganiseerd. 
Ondanks een goede organisatie was het eigenlijk een zielige vertoning. In een hal met een totale 
oppervlakte van 2500 m² met zitplaatsen voor een paar duizend toeschouwers, werd een wedstrijd 
op een plankier van 4 × 4 m gehouden voor zo’n 40 à 50 toeschouwers. Nadat het nieuwe 
clubgebouw van Hercules was voltooid, kreeg men na veel soebatten in 1976 toestemming de 
kampioenschappen in de gymnastiekzaal te houden. Dit kwam de sfeer wel ten goede en de KNKB 
was zo enthousiast, dat in de volgende drie jaar er nog twee Nederlandse kampioenschappen in 
Dordrecht werden gehouden. 
 
In augustus 1978 opperde Louis van der Holst, naar 
aanleiding van zijn ervaringen in Duitsland, een groot 
internationaal worsteltoernooi voor de jeugd te organiseren. 
Er werd een organisatiecommissie, secretariaatsteam 
genaamd, in het leven geroepen, die contact opnam met de 
enige internationale 1e klas scheidsrechter van Nederland, 
teneinde te leren van zijn ervaringen. Dit viel niet direct in 
goede aarde bij de KNKB, daar die twee op dat moment in 
onmin leefden. Nationale bonden werden aangeschreven 
voor adressen van verenigingen en in 1979 gingen de open 
Nederlandse jeugdkampioenschappen Grieks-Romeins 
worstelen van start. Het was maar afwachten hoe druk het 
zou worden. Uiteindelijk deden er ruim 300 worstelaars tussen de 8 en 20 jaar uit zeven landen mee. 
Er werd een tent van 60 × 20 m gehuurd en vanuit het land werden een vijftal matten met bijhorende 
apparatuur (klok en puntenborden) geleend waarvoor een verzekering werd afgesloten. De buiten-

Worstelwedstrijden in een tent in 1979. 
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landse deelnemers verbleven in hotels in Dordrecht of sloegen hun tenten op in de Jager- en 
Windhondpolder. Er werd voor broodmaaltijden en warme maaltijden gezorgd. Voor dat laatste 
zorgden mensen van de Dienst Sociale Werkvoorziening. 
De zo sceptische secretaris van de KNKB was na afloop zo enthousiast, dat hij voorstelde, dat 
Hercules elke zomer een tent zou neerzetten, waarin alle worstelkampioenschappen van Nederland 
gehouden zouden kunnen worden, maar dat zag de organisatie niet zitten. 
Het tweede jaar was de belangstelling overweldigend. Er schreven meer dan 600 worstelaars uit acht 
landen in (Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en 
Zweden). Sommige hadden nooit een uitnodiging gehad, maar het bleek dat andere verenigingen de 
uitnodiging hadden doorgestuurd met de vermelding, dat als men naar een goed georganiseerd 
toernooi wilde gaan, men naar Dordrecht moest komen. In latere jaren stabiliseerde het aantal 
deelnemers op ± 500. De doorslag om te stoppen was het (wan)gedrag van dronken Noren en 
Zweden. Elk jaar waren er problemen met als gevolg dat Hercules diverse rekeningen voor 
ambulancevervoer kreeg en die prompt weer terugstuurde met de mededeling, dat zij de ambulance 
niet hadden gewaarschuwd. 
 
In januari 1982 kwam Koos Blom, 2e voorzitter van het Atletiekbestuur, met het plan een grote 
indoorwedstrijd te organiseren. Zijn neef was bedrijfsleider in de ijshal van Ton Menken en er kon wel 
wat geregeld worden, mits het ijs er uit was. In februari waren de nationale indoorkampioenschappen 
in Zuidlaren en een delegatie van Hercules toog naar Zuidlaren. Er werden afspraken gemaakt en er 
werd ook maar direct besloten de elektronische tijdwaarneming te huren (600 gulden per dag). Er 
ging een vrachtwagen met aanhanger naar een boerderij in de omgeving van Zuidlaren om de baan 
(exclusief rondbaan, want die kon niet in de ijshal) op te halen. 
Koos Blom had ondertussen een vorkheftruc met bestuurder 
geregeld, die de kunststofrollen van de vrachtwagen de hal in 
bracht. De firma Wolst leverde zand voor de verspringbak en de 
kogelsectoren (het is wel gemakkelijk als je zwager directeur 
van het bedrijf is). Er werd een rondbaan van 166,67 m (6 
ronden op de 1000 meter)  afgebakend. De belangstelling was 
overweldigend. Het was na de Nederlandse kampioenschappen 
en de wedstrijd in de veehal van Zwolle de enige wedstrijd in 
Nederland op kunststof en met elektronische tijdwaarneming. 
Het nummer hinkstapspringen werd al direct geschrapt en 
desalniettemin was de wedstrijd binnen zeer korte tijd vol. De 
pupillen en de junioren CD hadden hun wedstrijd op zaterdag van half tien ’s ochtends tot acht uur ’s 
avonds en de junioren AB en de senioren kwamen op zondag in actie van half tien tot zes uur 
inclusief tussendoor een prestatieloop. Bij de senioren deden diverse Nederlandse topatleten van 
buiten Dordt uit die tijd mee. Genoemd kunnen onder andere worden: Nelli Cooman, Olga 
Commandeur, Edine van Heezik, Tilly Verhoef en Erik de Bruin.  
 
Olga Commandeur kennen we nu vooral van het tv-programma 
‘Nederland in beweging!’. 
 
Vanaf het begin deden atleten mee van de NIS (Nederlandse 
Invaliden Sportbond) zoals de naam toen was. Deelnemende 
verenigingen was gevraagd juryleden mee te brengen, met als 
gevolg, dat er op de zaterdag te veel juryleden waren en men de 
juryleden van Hercules moest vragen een andere functie te 
kiezen. 

De 60 m dames tijdens de indoorwedstrijd 
van 21 maart 1982. 
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In 1986 werd de laatste wedstrijd gehouden. Na wisseling van eigenaar van de hal moest er elk jaar 
meer huur worden betaald (was eerst gratis) en de wedstrijd in 1986 kon alleen doorgaan dankzij 
subsidie van de firma Bolidt, die de kunststofbaan in Dordrecht aanlegde. 
 
In deze tijd was er ook een verandering in het onderwijs. In 1985 
werd de wet op het basisonderwijs ingevoerd. De kleuterschool en 
de lagere school werden samengevoegd tot een nieuwe 
onderwijsvorm voor kinderen van 4 tot 12 jaar, de basisschool. 
Kinderen waren voortaan vanaf 5 jaar leerplichtig. Iedereen die op de 
basisschool zat kreeg toen het gele koffertje. Wie heeft het nog op 
zolder liggen? 
 
In 1982 werd gestart met de veteranencompetitie (de 
naam masters werd pas veel later bedacht). Zoals 
ondertussen gebruikelijk was alle begin moeilijk. De 
eerste wedstrijd was gepland op 2 mei, maar werd 
verschoven naar 6 juni. Dat ging ook niet door, omdat er 
op die dag opeens selectiewedstrijden waren voor het 
Europees kampioenschap voor veteranen. De eerste 
wedstrijd vond toen plaats op 4 juli en wonder boven 
wonder na de eerste dag stond Hercules bovenaan. 
Dat konden gerenommeerde ploegen als AAC, V&LTC 
en Hellas niet op zich laten zitten en in de vakantie 
werden de oudjes weer van stal gehaald. Daar kon 
Hercules niet tegenop en werd derde. Het jaar erna werd 
men vierde. In 1984 konden Leo Poirot en Piet Barends 
meedoen en de ploeg werd tweede. De deelnemers 
werden ouder en er kwam geen nieuw bloed meer en de 
prestaties (men kende nog geen age-grading en 
iedereen moest met seniorenmateriaal werpen) werden 
minder en Hercules moest zich terugtrekken. In 1990 
deed Parthenon voor het eerst mee met een dames-
ploeg. Men kende ondertussen twee klassen en de 
dames kwamen uit in de tweede klas. In 1992 deden ook 
de heren van Parthenon mee. Ze werden wel een aantal 
malen eerste, waardoor ze zouden kunnen promoveren, 
maar ze bleven in de 2e klas. 
 
Dordrecht kende in die jaren twee partnersteden: 
Hastings (Engeland) en Recklinghausen (West-
Duitsland). Naar Hastings ging elk jaar een afvaardiging 
van Hercules en Parthenon om daar deel te nemen aan 
de halve marathon. Vanuit Hastings kwam men ook naar 
Dordrecht. Onder andere om deel te nemen aan de 
(halve) marathon. In 1973 vond de eerste ontmoeting 
Dordrecht-Recklinghausen plaats op de atletiekbaan 
voor junioren en senioren, zij het dat het in al die jaren 
eigenlijk een dualmeet Parthenon-Recklinghausen is 
geweest. Afwisselend werd er in Dordrecht en in 
Recklinghausen gestreden. 

Dames veteranenploeg van Parthenon 1990.  
Achter: Rina ten Braak, Lies v.d. Hoek en Wil 
Florusse. Voor: Lida v. Zwoll en Cisca v.d. Laan. 

De heren veteranenploeg van Hercules, tweede 
van Nederland in 1984. Voorste rij: Wim de Rover, 
Piet van Helden, Bas de Pee (ploegleider), Gerard 
Blom en Aad Bode. Achterste rij: Joop v.d. Brink, 
Piet Barends, Aad van Nus, Leo Poirot, Karel 
Melger en Henk Barends. 
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Opvallend was wel, dat de thuisploeg elke keer won, waarschijnlijk 
omdat de beste atleten van beide verenigingen steeds thuis bleven. 
Van 1986-1989 won Parthenon zowel uit als thuis. In 1990 won 
Recklinghausen thuis weer en daarna wordt het stil. Recklinghausen 
zag geen kans meer een ploeg op de been te brengen. In 1994 vond 
er nog één ontmoeting plaats en wel in Dordrecht met alleen pupillen 
en junioren CD, daar de oudere atleten van beide zijden geen 
belangstelling meer hadden. Dit is voor zover bekend de laatste 
ontmoeting geweest. 
 
Hercules organiseerde in 1977 een internationaal worsteltoernooi voor clubs. Het Duitse ASV 1903 
uit Essen werd winnaar. Na afloop was er een feestavond. In 1978 won ASV 1903 weer. In de jaren 
erna won ASV 1903 steeds weer en men begon zich steeds arroganter te gedragen. Reden voor het 
worstelbestuur om in 1981 de Nederlandse kampioen Hercules Amsterdam uit te nodigen. Die deden 
hun plicht en wonnen het toernooi, waarna ASV 1903 niet meer behoefde te worden uitgenodigd. 
Over 1982 is niets bekend, maar in 1983 was er weer een toernooi en won het Zweedse Bjornekülla 
en daarna is er geen toernooi meer geweest. 
 
Zowel Hercules als Parthenon hebben heel wat gebouwd in hun 
geschiedenis. In 1980 werd begonnen met de jongste wijk van 
Dordrecht, Stadspolders. In 1980 begon men met het bouwrijp 
maken van de grond en werd op 18 december de eerste paal 
geslagen door staatssecretaris Gerrit Brokx.  
 
 
De verhouding tussen Hercules en Parthenon werd er in de jaren zeventig niet beter op. De 
accommodaties (verspringaanloop, kogelringen e.d.) op de sintelbaan waren na de renovatie in 1968 
in tweevoud uitgevoerd. Hierdoor ontstond een ‘Parthenonkant’, gelegen bij hun clubgebouw en een 
‘Herculeskant’ gelegen bij de Wantijdijk. Toen de verspringbak aan de ‘Herculeskant’ na een hoosbui 
onder water stond en beleefd werd gevraagd of er die avond getraind kon worden op de ‘Parthenon-
bak’ werd dat door de trainer van Parthenon botweg geweigerd: “Iedereen moest aan zijn eigen kant 
blijven”. Zo’n opmerking kwam de verhoudingen niet direct ten goede. Bij het rooien van bomen om 
grond vrij te maken voor het nieuwe clubgebouw, werden door bestuursleden van Parthenon die 
kwamen kijken, smalend opmerkingen gemaakt als ‘die zijn hun eigen graf aan het graven’. Toen in 
1982 Hercules in de toenmalige Ton Menkenhal een indoorwedstrijd wilde organiseren, belde een 
(oud-)bestuurslid van Parthenon naar de voorzitter van het districtsbestuur van West II (Zuid-Holland 
en Zeeland) met de mededeling dat Hercules iets onverantwoords ging doen. Dit had een bezorgd 
telefoontje naar het bestuur van Hercules tot gevolg. Dat het niet zo onverantwoord was, bleek wel 
uit het feit dat in 1984 het organisatiecomité tijdens de jaarvergadering van het district de Jan Kleyn 
wisselbeker kreeg uitgereikt voor de organisatie van de wedstrijden. Hoewel er in 1982 in het club-
blad van Parthenon een positief stuk stond over de indoor Hercules, kwamen er in de columns van 
de voorzitter met enige regelmaat denigrerende zinsneden over Hercules voor. De leden gingen 
onder elkaar wel goed met elkaar om, maar als de leiding steeds ruzie blijft maken, slaat dit op een 
gegeven moment ook over op de leden met als gevolg, dat het soms bijna tot vechten kwam op de 
baan over wie bij tempolopen gebruik mocht maken van de binnenbaan. Men zou natuurlijk, als men 
sneller is dan degene die eerder vertrok, even kunnen wachten, zodat de voorgaande loper niet in de 
bocht hoefde te worden ingehaald, want die vertikte het om opzij te gaan (“iedereen heeft evenveel 
recht op de baan”), maar dat was de eer van de snellere loper te na. 
De situatie bleef zo, totdat er een coupe werd gepleegd bij Parthenon, want zo mag je het ongeveer 
wel noemen. De voorzitter schreef in zijn column in het clubblad van 1986: “En plotseling, met de 
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nieuwe kunststofbaan in het vooruitzicht en de wellicht op komst zijnde verbouwing en uitbreiding, 
krijg je de eerste tekenen dat je de “wacht” wordt aangezegd.”. 
Wel moet worden gezegd dat, nadat het laatste bestuurslid van de oude garde van Parthenon was 
vertrokken, de eerste tekenen van een samenwerking tussen Hercules en Parthenon zichtbaar 
werden. Het district had de districtskampioenschappen 1987 toegewezen aan Dordrecht als 
openingswedstrijd voor de nieuwe kunststofbaan. Er werd een organisatiecommissie gevormd met 
vanuit Hercules onder andere Piet Barends en Joop en Nelie van den Brink en van de zijde van 
Parthenon met onder andere Kees Nagtegaal en Rob Joosten. De commissieleden werkten goed 
samen en zoals Kees Nagtegaal het in het clubblad van Parthenon van juni 1987 verwoordde: ”Het 
bewijs is wel geleverd dat er een prima samenwerking mogelijk is tussen beide verenigingen!”. 
Overigens is de baan wel twee maal aangelegd. Niet in zijn geheel, maar in delen. Eerst moest een 
deel van de fundering worden vervangen. Toen een deel van de tussenlaag en vervolgens een deel 
van de toplaag. En als klap op de vuurpijl bleek na oplevering en goedkeuring(!), dat de startlijnen 
van de 800 meter verkeerd stonden. Teneinde de baan uit te proberen, werd op 27 maart 1987 een 
testwedstrijd georganiseerd. Deze werd aangevraagd als dualmeet, want dan is het een officiële 
wedstrijd en kan men op de nationale ranglijsten komen. Overigens is er nooit een uitslag berekend. 
Spreekt men nu van koud weer in maart en april, toen was het niet veel beter. Het was 2 °C met 
daarbij een koude oostenwind, zodat de gedachte aan de lente ver weg was. De wedstrijd verliep 
goed en op 23 mei kon de wethouder mevrouw Roemers de 
openingshandeling verrichten. Een grote groep pupillen van 
beide verenigingen liep onder leiding van de oudste leden 
van beide verenigingen (Bas de Pee en Cor Hardenbol) een 
rondje op de baan om vervolgens tientallen ballonnen los te 
laten. Op dat moment was er ook een oostenwind (de verste 
ballonnen kwamen in midden Engeland terecht), maar het 
was zonnig met een aangename temperatuur. Vanaf dit 
moment werd de samenwerking steeds intensiever. Na de 
jaarlijkse “dualmeet” werden op een gegeven moment de 
clubkampioenschappen gezamenlijk gehouden en tenslotte 
werden ook de competitiewedstrijden gezamenlijk georgani-
seerd. De wegwedstrijden/prestatielopen werden tot aan de 
fusie wel altijd apart georganiseerd. 
 
In deze periode (1971-1996) kenden Hercules en Parthenon diverse Nederlandse kampioenen 
(jeugd/senioren/veteranen), kampioenen bij Europese en Wereldkampioenschappen veteranen, 
alsmede een aantal (jeugd)internationals. Bij de atletiek zijn alleen de kampioenen vanaf de junioren 
B opgenomen en bij het gewichtheffen en worstelen alleen de kampioenen bij de senioren. Als men 
bij het gewichtheffen en worstelen namelijk als enige inschreef in een leeftijds- en gewichtsklasse, 
werd men automatisch Nederlands kampioen. 
 
1971: Ad den Otter Benelux kampioen gewichtheffen t/m 90 kg 
 Ad den Otter Nederlands kampioen gewichtheffen t/m 90 kg 
1972: Ad den Otter Benelux kampioen gewichtheffen t/m 90 kg 
 Frans van Puffelen Nederlands kampioen powerliften t/m 82,5 kg 
1973: Eddy von Söhsten Benelux kampioen gewichtheffen t/m 60 kg 

Ad den Otter Benelux kampioen gewichtheffen t/m 90 kg 
Frans van Puffelen Nederlands kampioen gewichtheffen t/m 82,5 kg 

 Ad den Otter Nederlands kampioen gewichtheffen t/m 90 kg 
1974: Eddy von Söhsten Nederlands kampioen gewichtheffen t/m 60 kg 

Frans van Puffelen Nederlands kampioen gewichtheffen t/m 82,5 kg 
 Ad den Otter Nederlands kampioen gewichtheffen t/m 90 kg 

Opening van de nieuwe kunststofatletiekbaan 
op zaterdag 23 mei 1987, met Cor Hardenbol 
en Bas de Pee in de frontlinie. 
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1975: Rona Keller Nederlands recordhoudster op de 400 meter meisjes en daarna jeugdinternational  
1976: Tilly Jacobs Nederlands kampioene 100 meter dames 
 Rona Keller Nederlands kampioene 400 meter meisjes A 
 Tilly Jacobs en Elna Schalk international 
 Rona Keller jeugdinternational  
 Eddy von Söhsten Nederlands kampioen gewichtheffen t/m 60 kg 
1978 Tillly Jacobs deelneemster Europese kampioenschappen 
1983 Leo Poirot Wereldkampioen hoogspringen mannen 40+ 
1984 Leo Poirot Europees kampioen hoogspringen mannen 40+ en 

veteranen international 
1985 Bram Franken Nederlands kampioen sambo worstelen t/m 74 kg 
1986 Bernard Kroonen Nederlands kampioen worstelen Grieks-Romeins 

t/m 52 kg 
1987 André Bernhard international worstelen 
1989 Inge Barends (meisjes C) Nederland kampioene kogelstoten en 

discuswerpen meisje B en jeugdinternational 
1990 Michel Peterse Nederlands indoorkampioen 200 meter jongens B 
 Ronald Naaktgeboren Nederlands indoorkampioen hoogspringen 

heren 
1991 Jan Faasen Nederlands kampioen worstelen vrije stijl t/m 82 kg 
1992 Inge Barends Nederlands indoorkampioene kogelstoten meisjes A 
 Inge Barends Nederlands kampioen kogelstoten meisjes A 
 Ko Florusse Nederlands kampioen polsstokhoogspringen mannen 40+ 
 Inge Barends jeugdinternational (wint kogelstoten voor Lia Koeman) 
 Jan Faasen Nederlands kampioen worstelen Grieks-Romeins t/m 90 kg 
1993 Brenda de Bakker Nederlands indoorkampioene kogelstoten meisjes A 
 Brenda de Bakker Nederlands kampioene kogelstoten meisjes A 
 Teo Maat Nederlands kampioen hoogspringen mannen 45+ 
1994 Inge Barends international (onder 23 jaar) 
 Joke Torbijn Nederlands kampioene verspringen vrouwen 35+ 
1995 Henk Barends Nederlands kampioen 400 meter mannen 55+ 
 Wim Sterrenburg Nederlands kampioen marathon mannen 40+ 
 
 
In deze periode was er ook een internationaal Nederlands succes, 
niet van een lid van Parthenon of Hercules, maar van Ellen van 
Lange. Tijdens de Olympische Spelen in Barcelona van 1992 haalde 
ze olympisch goud op de 800 meter in 1:55,54. Het was voor het 
eerst sinds de overwinningen van Fanny Blankers-Koen in 1948 dat 
Nederland een gouden medaille haalde op een loopnummer. 
 
 
[Wordt vervolgd] 
 
 
  

Een sterk team op de 4 × 400 m bij 
de meisjes. V.l.n.r.: Rona Keller, 
Hanneke Dingemans, Annemiek 
Bolte en op de voorgrond Siego 
Keller. 
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IN GESPREK MET ROSA PALING 
 

[door Henk Nugteren] 
 
Graag had de redactie deze maand weer eens een atleet in deze rubriek die momenteel actief aan 
wedstrijden deelneemt. Gezien alle beperkingen kom je dan al gauw uit bij de jeugd. Na een tip van 
Mark Uilhoorn werd het dit keer Rosa Paling. Rosa is dit jaar voor het eerst bij de meisjes junioren D 
actief en ontpopt zich als een enthousiast atleet, die graag zo veel mogelijk traint en aan alle 
wedstrijden probeert mee te doen. Nog steeds beperkt door de coronamaatregelen en ook een 
beetje door het weer van de laatste weken dat niet echt uitnodigde om eens lekker buiten met elkaar 
te gaan kletsen, werd ook dit interview weer via de mail afgenomen. 
 
“Hoi, ik ben Rosa Paling, ik ben 12 jaar oud en woon in Dordrecht. Ik zit al op atletiek sinds mijn 
zevende. Ik zit nu nog op de Statenschool in groep 8, maar na de zomervakantie ga ik naar het 
Stedelijk Dalton Lyceum.” Zo stelt Rosa zich voor en de lezers zullen meteen door hebben dat we 
hier te maken hebben met een Fortius -jeugdatleet die positief in het leven staat en een spannende 
toekomst voor zich heeft. 
Op de Statenschool vindt Rosa de vakken crea en gym het leukst. Vandaar dat ze naast sporten ook 
tekenen en knutselen als hobby’s heeft. Ze zegt er wel meteen bij dat haar beste vak op school 
rekenen is. Dat zal na de vakantie in het vwo zeker van pas komen.  
De school speelde ook een rol bij de keuze voor atletiek, want daar kwam Rosa voor het eerst in 
aanraking met hardlopen. De school organiseerde een sponsorloop en Rosa rende heel veel rondjes, 
zelfs meer dan kinderen uit hogere klassen. Dat viel ook haar ouders op en die kwamen op het idee 
om iets met atletiek te gaan doen, niet alleen omdat Rosa zo veel talent had, maar ook en vooral 
omdat ze zo veel van rennen hield. Atletiek was dus echt iets voor Rosa en daarom werd contact 
gezocht met een atletiekclub. Het paste ook allemaal precies, want Rosa had net de zwemlessen 
afgerond met het A- en B-diploma en keek toch al uit naar een andere sport. Dat is inmiddels vijf jaar 
geleden en de lol van het rennen is Rosa nog lang niet vergaan. Integendeel, ze lijkt er alleen nog 
maar enthousiaster van geworden.   
 
Het was met name het rennen dat haar heel leuk 
leek. Nu Rosa al wat jaartjes meedoet zegt ze 
dat ze naast de looponderdelen ook kogel, hoog 
en ver heel erg leuk vindt. Maar ze is het beste 
op de midden- en lange afstanden: “ik ben het 
beste in MILA”, zoals ze het lopersjargon al snel 
heeft opgepikt.  
Rosa slaat geen training over, hooguit een keer 
als ze op vakantie is. Bij Fortius  heeft ze veel 
trainers, maar bij de D1-junioren krijgt ze de 
meeste training van Bob. Dat ze geen training 
overslaat is niet voor niets. “Ik leer veel van mijn 
trainers”, zoals Rosa zegt, is natuurlijk een 
goede motivatie om naar de trainingen te gaan.  
Vóór corona deed ze al mee aan wedstrijden, ook aan de crosscompetitie. Maar ook nu er alleen 
onderlinge wedstrijden zijn, doet ze meestal mee, ook aan de onderlinge crossen. Ze vindt die 
onderlinge wedstrijden ook best leuk.  
 

Rosa bij het kogelstoten tijdens de eerste ronde van de 
virtuele competitie op zaterdag 24 april. 
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Het meeste plezier beleeft Rosa aan het verbeteren van haar persoonlijke records. Het afgelopen 
jaar heeft ze zich op alle onderdelen verbeterd, dus dat moet een plezierig jaar zijn geweest. Trots is 
ze op haar record op de 1000 meter dat ze onlangs met 5 seconden verbeterde, terwijl ze op 
diezelfde dag ook nog eens 10 cm hoger sprong dan ze tot dan toe deed. 
In lijn met wat ze eerder al als favoriete 
nummers noemde, denkt Rosa dat ze verder 
wil en uiteraard ook beter wil worden in 
MILA, kogel en ver. Haar ambities liggen 
vooral bij de midden- en lange afstanden, 
want ze zou “graag bij de beste MILA-lopers 
van Fortius  willen behoren”. En daarna 
misschien op regionaal niveau mee willen 
doen. Haar droom op dit moment is een tijd 
onder de 3:30 op de 1000 m. 
 
Behalve haar broertje heeft Rosa ook 
vriendinnen in haar leeftijdscategorie bij 
Fortius . Rosa vertelt dat haar vader ook 
hardloopt, vaak lange afstanden. Ze voegt 
daar aan toe: “maar hij is nog geen lid van de 
vereniging”. Daar proef je in dat ze wel 
geprobeerd heeft haar vader over te halen 
om lid te worden van Fortius . Misschien kan een duwtje van een van de trainers helpen?  
Rosa is in november overgegaan van de pupillen naar de junioren en dat is haar eigenlijk best wel 
goed bevallen, ook omdat ze er veel zin in had. Het is wel anders, door de andere tijden waarop je 
moet trainen en omdat de trainingen langer duren en wat zwaarder zijn, maar daar wen je volgens 
Rosa wel aan. Bij Fortius  gaat alles goed en naar haar zin. Ook heeft ze altijd superveel zin in het 
atletiekkamp. Als ze toch nog iets zou mogen wensen, dan zou ze graag meer trainingen willen, want 
ze houdt veel van trainen.  
 
Zo te horen is dit niet de laatste keer dat we over Rosa’s prestaties in de Fortius  nieuwsbrief lezen. 
 

  

Ook buiten de baan was Rosa er al vroeg  bij. Hier, met 
nummer 323, gaat ze van start tijdens de Wantijparkloop van 
25 november 2017. Ze zal als tweede finishen bij de meisjes.    

Met hoogspringen gaat Rosa steeds over grotere hoogtes, zoals hier tijdens de virtuele competitie.    
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

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

TER SPECKE BOKAAL 
 

De Ter Specke Bokaal op zaterdag 8 mei in Lisse was één van de atletiekwedstrijden die waren 
aangewezen als limietwedstrijd. Deze wedstrijden vallen onder de ‘Uitzondering topsport’. Onder 
regenachtige en winderige omstandigheden deed Saskia van der Boor van Fortius  mee aan het 
polsstokhoogspringen. Ze werd derde met 3,35 m. 
 

NIEUWS OVER DE COMPETITIE 
 

De competities voor de junioren U18/U20 en de masters zijn geheel komen te vervallen. Omdat de 
voorrondes niet hebben plaatsgevonden, worden ook de finales in september gecanceld voor deze 
categorieën. 
 

In de laatste week van mei wordt een besluit genomen over de C/D-competitie van 19 juni. In de C/D-
competitie is een extra wedstrijd toegevoegd op 3 juli. De finale staat nog steeds gepland op 18 
september. 
 

Voor de senioren staat er alleen nog op 4 juli een voorronde op de kalender. De promotie/degradatie-
wedstrijd is verplaatst naar 5 september. 
 

Hieronder een overzicht van de nu nog overgebleven wedstrijden voor de Fortius teams. 
 

Jun. C/D 19 juni Typhoon, Gorinchem 
3 juli, CAV Energie, Barendrecht 
18 september landelijke finales 

 

Senioren 4 juli Groene Ster, Zevenbergen 
5 september (gewijzigde datum!) promotie/degradatie-wedstrijd 

 
Virtuele competitie  
 

Fortius  doet mee aan de virtuele competitie van de Atletiekunie. In deze officieuze competitie 
organiseren atletiekverenigingen een onderlinge wedstrijd met het programma van een competitie-
wedstrijd, waarna via Atletiek.nu een landelijke stand wordt opgemaakt. Op zaterdag 24 april 
organiseerden we de eerste wedstrijd in de virtuele competitie voor junioren CD, junioren U18/U20 
en senioren t/m 26 jaar. Op de website is een beknopt verslag van die wedstrijd te lezen en er staan 
links naar foto’s van de wedstrijd, gemaakt door Saskia van der Boor en Rens van der Elst. Zie: 
https://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1971-foto-s-en-uitslagen-virtuele-competitie-24-4-2021 
 

De tweede ronde van de virtuele competitie wordt in Dordrecht op zaterdag 22 mei verwerkt. De 
inschrijving voor deze wedstrijd 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] 
 

 
Dat er nog geen uitslagen zijn is niet zo verwonderlijk want vorige 
maand konden we ook geen wedstrijdkalender presenteren. En 
helaas heeft het ook nu nog geen zin om een wedstrijdkalender te 
plaatsen, want de meeste lopen die daar op staan blijken bij nader 
inzien toch niet door te gaan of alleen in virtuele vorm te bestaan. 
Maar dat moet ons niet tegenhouden te gaan lopen en gelukkig 
zie ik ook steeds meer mensen dat doen. Normaliter werden bij 
het lenteweer al meer mensen actief, maar dat kan nu de oorzaak niet zijn, want het blijft fris en 
regenachtig. Mocht je vanachter je raam concluderen dat het buiten niet aantrekkelijk is, trek dan 
toch eens de stoute schoenen aan en ga hardlopen. Dan blijkt namelijk dat je de kou al na enkele 
minuten niet meer voelt en het juist ideaal hardloopweer is. In ieder geval hoef je niet te klagen over 
de hitte.  
 
Stuur je ervaringen, trucjes, innovatieve oplossingen of frustraties als bijdrage voor de volgende 
nieuwsbrief tot uiterlijk 15 juni naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

WEDSTRIJDKALENDER 
 

Voor wat betreft de komende maanden worden er nog steeds wel virtuele lopen georganiseerd. Deze 
zijn te vinden op: 
https://www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen/virtuele-hardloopkalender/ 
 
Voor wie een lange adem heeft en zijn of haar planning kan overzien tot de herfst, hierbij een 
aankondiging overgenomen van de site van de DrechtStadLoop. 
 
In 2020 werd de jaarlijkse DrechtStadLoop 
afgelast. Ook in 2021 zullen er gevolgen zijn voor 
de traditionele herfstloop vanuit de oude 
binnenstad van Dordrecht. De NN Marathon 
Rotterdam heeft haar voorjaarsmarathon nu 
uitgesteld naar 23 en 24 oktober. Omdat er naar 
schatting 1500 regiolopers in Rotterdam aan de 
start zullen verschijnen, heeft de organisatie van 
de DrechtStadLoop daarom besloten om voor 
zondag 14 november te kiezen. Afhankelijk van 
de ontwikkelingen rond het coronavirus zal de 
inschrijving voor de 14de editie op 1 juli 2021 
worden geopend. 
Volg de informatie op www.drechtstadloop.nl. 
  

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 WERP- EN SPRINGWEDSTRIJD ZONDAG 18 APRIL  
 

[door Piet Barends met foto’s van Mark Uilhoorn] 
 
Eindelijk eens een dag waarop de weersomstandigheden redelijk waren. Het was niet echt warm 
(± 10 °C), maar er was weinig wind en de zon scheen volop en in april betekent dat toch wel aardig 
weer. De belangstelling was weer groot. In beginsel de harde kern, die elke keer weer aanwezig is en 
ditmaal aangevuld met een aantal hoogspring(st)ers, die meestal ook maar meteen een of meer 
werpnummers meepakten. 
 
Over het algemeen werden de prestaties door het betere weer wel gunstig beïnvloed en sneuvelden 
er diverse persoonlijke records. Sommigen presteerden echter op bepaalde nummers (duidelijk) 
slechter dan in maart. Het begint een beetje eentonig te worden, maar het is dit jaar al weer de derde 
maal op rij, dat op dezelfde nummers het officieuze clubrecord werd verbeterd. Freek Bosveld op de 
werpvijfkamp jongens B en Julia van Dorp bij het gewichtslingeren en de werpvijfkamp meisjes B. 
 
Bij het kogelslingeren verbeterde Freek Bosveld zich 
enorm, hoewel de prestaties tijdens de trainingen wel 
het een en ander deden vermoeden, en kwam hij 
met zijn 29,17 meter op de tien-besten ranglijst 
allertijden op de zevende plaats binnen. Ook Novi 
Hermus verbeterde haar persoonlijk record, al had zij 
tijdens de training al verder gegooid. Ook Rens 
Bakker blijft zich elke keer maar verbeteren. Julia 
van Dorp bleef met slechts één draai net onder haar 
beste prestatie. De overige atleten hadden blijkbaar 
hun dag niet. 
Het tweede nummer was, zoals ondertussen 
gebruikelijk, het gewichtslingeren met alleen de twee 
junioren B. Julia van Dorp probeerde het met twee 
draaien en met succes (13,22 m). Freek Bosveld 
verbeterde zich ook weer en hij steeg naar de zesde 
laats op de tien-besten ranglijst allertijden. 
Voor het kogelstoten was, zoals we ondertussen wel 
gewend zijn, veel belangstelling. Het tempo waarmee 
het nummer werd verwerkt, was evenwel 
fenomenaal, zodat iedereen toch nog vijf stoten 
kreeg (al leek het bij sommigen zo nu en dan wel een 
beetje veel op gooien). Over het geheel lag het 
niveau iets hoger dan de vorige maand, maar de 
stoten boven de 10 meter ontbraken ditmaal. Chelsia 

Freek Bosveld krijgt het kogelslingeren steeds beter 
onder de knie. 
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Alves da Silva en Evy Wessels kwamen voor het eerst 
voorbij de negen meter. 
Het discuswerpen was ook druk bezet, waardoor men 
maar vier pogingen kreeg. Sven Hurkmans wierp iets 
minder dan de vorige maal, maar de volgende zeven 
atleten presteerden allemaal beter dan de vorige keer. 
In totaal wierpen twaalf atleten verder dan de vorige 
maal en twee deden er voor de eerste maal mee. 
Het speerwerpen leverde gemiddeld ook betere 
prestaties op dan in maart. Kwamen er toen vier 
atleten boven de 20 meter, nu waren het er acht, 
waarvan één nieuweling. Ook hier waren er maar vier 
pogingen. Zoals ondertussen gebruikelijk, was Sven 
Hurkmans weer een klasse apart, hoewel het ditmaal 
niet zo goed ging als anders. Verrassend goed waren 
Eva Blokland en Kelvin Mol, die allebei de 26 meter 
passeerden. 
 
Ditmaal als extra nummer hoogspringen met tien 
deelnemers. Het werd een spannende strijd tussen 
Ruben van Roosmalen (JD) en Eva Blokland (MD). 
Beiden sprongen over 1,40 meter, maar Ruben had op lagere hoogten wat extra pogingen nodig, 
terwijl Eva alle hoogten in één keer overschreed, zodat zij de wedstrijd won. Derde werd Lisa van 
Schaik (MD) met 1,35 m voor Kelvin Mol (JD), die ook 1,35 m spong, maar op 1,25 m drie pogingen 
nodig had. 
 
Uitslagen: 
 
Kogelstoten  
 1 Veerle Uilhoorn MC 9,77 
 2 Jil Vogelaar MC 9,71 
 3 Eva Blokland MD 9,64 
 4 Freek Bosveld JB 9,39 
 5 Chelsia A da Silva MC 9,16 
 6 Evy Wessels MC 9,12 
 7 Julia van Dorp MB 8,17 
 8 Maxim van Dorp JC 7,84 
 9 Thijs Haak JD 7,70 
 10 Norah de Bruijn MC 7,25 
 11 Lisa van Schaik MD 6,96 
 12 Luuk Bosveld JD 6,45 
 13 Pawl Pukzsta JC 6,42 
 14 Novi Hermus MC 6,30 
 15 Tijn van Driel JC 6,04 
 16 Rosa Paling MD 5,64 
 17 Rens Bakker JD 5,57 
 18 Lenn Boer JD 5,33 
 19 Dex van der Laan JD 5,33  

Kogelslingeren 
 1 Julia van Dorp MB 33,05 
 2 Freek Bosveld JB 29,17 
 3 Veerle Uilhoorn MC 21,80 
 4 Jil Vogelaar MC 17,99 
 5 Novi Hermus MC 17,11 
 6 Rens Bakker JD 14,88 
 7 Luuk Bosveld JD 14,70 
 8 Pawel Pukzsta JC 14,29 
 
 
 
 
 
Gewichtslingeren 
 1 Julia van Dorp MB 13,22 
 2 Freek Bosveld JB 11,28 
 
 
 

Discuswerpen   
 1 Sven Hurkmans JB 31,45 
 2 Freek Bosveld JB 26,33 
 3 Julia van Dorp MB 23,68 
 4 Eva Blokland MD 23,53 
 5 Veerle Uilhoorn MC 22,44 
 6 Jil Vogelaar MC 21,72 
 7 Maxim van Dorp JC 19,98 
 8 Thijs Haak JD 18,80 
 9 Marit van Zetten MC 17,12 
 10 R. van Roosmalen JD 16,21 
 11 Evy Wessels MC 16,18 
 12 Pawel Pukzsta JC 15,85 
 13 Tijn van Driel JC 15,71 
 14 Novi Hermus MC 14,51 
 15 Chelsia A da Silva MC 13,84 
 16 Rens Bakker JD 13,78 
 17 Luuk Bosveld JD 12,82 
 18 Lenn Boer JD 11,93

 
 
 

Een grote groep bij het kogelstoten. 
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Speerwerpen 
 1 Sven Hurkmans JB 41,95 
 2 Flint Beenen JB 28,14 
 3 Eva Blokland MD 26,80 
 4 Freek Bosveld JB 26,60 
 5 Kelvin Mol JD 26,38 
 6 Veerle Uilhoorn MC 21,21 
 7 Julia van Dorp MB 20,58 
 8 Evy Wessels MC 20,20 
 9 R. van Roosmalen JD 19,19 
 10 Tijn van Driel JC 19,11 
 11 Jil Vogelaar MC 18,66 
 12 Lisa van Schaik MD 13,53 
 13 Luuk Bosveld JD 13,48 
 14 Rens Bakker JD 12,84 
 15 Rosa Paling MD 11,85 
 16 Dex van der Laan JD 11,75 
 17 Lenn Boer JD 8,52 
 
Hoogspringen 
 1 Eva Blokland MD 1,40 
 2 R. van Roosmalen JD 1,40 
 3 Lisa van Schaik MD 1,35 
 4 Kelvin Mol JD 1,35 
 5 Chelsia A da Silva MC 1,30 
 6 Dex van der Laan JD 1,25 
 7 Marit van Zetten MC 1,20 
 8 Rosa Paling MD 1,10 
 8 Jessica Mijdam MD 1,10 
 10 Lenn Boer JD 1,00  
 
Werpvijfkamp * 

 1 Freek Bosveld JB 29,17 337 kogelslingeren 1 Julia van Dorp MB 33,05 559 
    23,21 333 discuswerpen    22,64 326 
    26,60 252 speerwerpen    20,58 298 
    9,27 442 kogelstoten    7,90 393 
    11,28 524 gewichtslingeren    13,22 691 
Totaal   1888      2267 
 
*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. 
 
 

ONDERLINGE PUPILLENWEDSTRIJD, 1 MEI 2021 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 
Door de coronamaatregelen kon de naar 1 mei verzette regionale pupillen competitiewedstrijd van 
Stard bij Passaat in Papendrecht helaas niet doorgaan. De pupillentrainers zijn niet voor één gat te 
vangen en hebben wederom een Onderlinge Pupillen Wedstrijd georganiseerd. Op 10 april was dat 
nog alleen voor de A en B pupillen maar nu waren alle pupillencategorieën welkom. Na de bekend-
making is binnen 10 dagen een uitnodiging gemaakt, hebben ouders zich aangemeld voor de jury, en 
is een tijdschema in elkaar gedraaid. Inschrijven moest dit keer via atletiek.nu. Dat leidde tot een fraai 
aantal inschrijvingen van maar liefst 81 kinderen waaronder veel nieuwe leden en vooral veel mini-
pupillen. Omdat we iedereen zoveel mogelijk de kans wilden geven om mee te doen kon er op de 

Links: Novi Hermus stoot de kogel. 

Rechts: Julia van Dorp 
bij het kogelslingeren. 
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wedstrijddag zelf nog worden ingeschreven waarvan een aantal kinderen gebruik heeft gemaakt. Het 
is goed om te realiseren dat die flexibiliteit niet gewoon is omdat voor het maken van een tijdschema 
nogal wat tijd nodig is. Let dus normaalgesproken goed op de uiterste inschrijfdatum bij wedstrijden. 
Het was goed weer om te sporten: zonnig en droog maar nog wel een beetje fris. Dat was al een hele 
verbetering met de regenachtige wedstrijd van 10 april in het achterhoofd.  
De technische onderdelen en de sprint verliepen in alle categorieën vlot en zonder problemen. Dit is 
vooral te danken aan het grote aantal ouders dat bereid is om te helpen als hulpjury. Voor een door 
de vereniging voor de eigen kinderen georganiseerde wedstrijd zijn het de eigen ouders die gevraagd 
worden te helpen. Bij wedstrijden in de regionale competitie leveren de andere verenigingen ook 
juryleden zodat de druk dan wat minder hoog is. Gelukkig zijn er steeds meer ouders bereid om te 
helpen hoewel een grotere vijver betekent dat de lasten eerlijker worden verdeeld. Kennis van de 
atletiekregels is mooi meegenomen maar heel ingewikkeld is dat bij de pupillen nou ook weer niet en 
is het zo opgepakt mede door hulp van meer ervaren juryleden. In deze coronatijd is het ook lekker 
om een dagdeel buiten te zijn en het voor kinderen mogelijk te maken om te sporten. 
Het ligt voor de hand om vooral de prestaties van 
de kinderen die het podium hebben gehaald te 
benoemen. Ondanks de wisselende programma-
onderdelen zijn het namelijk toch vaak dezelfde 
kinderen die het podium halen. Dat maakt de 
prestaties van de andere deelnemers niet minder 
en wil ook nog niets zeggen over de toekomst. 
Uiteraard is plezier erg belangrijk. 
Noemenswaardig zijn onder andere bij de A-2 
pupillen de 3:53,0 van Timo de Vos op de 1000 m, 
de 7,32 meter van Nina Blokland bij het kogel 
stoten (2 kg) en haar vertesprong van 4,15 m, en 
de eerste plek en tijd van 4:08,4 van Yfke Broere 
op de 1000 m. Verder, bij de A-1 pupillen de 
eerste plek in de meerkamp voor Ilay de Koning 
mede door zijn hoogtesprong van 1,15 meter, de 
6,18 meter bij het kogelstoten (2 kg) door – nieuw 
lid – Naut van Noort, en de 1,20 m hoog van Merel 
de Bont. Bij de B-pupillen de vortexworp van 
22,39 meter door Jamie van Gerwen en de hand- 
geklokte tijd van 6,8 s op de 40 meter door Sjors 
van der Laan. Bij de C pupillen de balworp van 
Aaron Reiziger van maar liefst 19,71 meter, en de 
eerste plek van Levi Berlips op de 600 meter. 
Voor alle uitslagen kunt u terecht op atletiek.nu. 
Na afloop van de 600 en 1000 meter moest er 
misschien wel wat lang gewacht worden op de 
diploma’s. Veel kinderen en ouders kunnen er 
gelukkig begrip voor opbrengen dat het wel even 
duurt voor de resultaten bekend zijn. Bij de finish 
moet steeds na iedere loop de gelopen tijd 
gekoppeld worden aan het kind dat binnenkomt. 
Vervolgens moet dit in atletiek.nu verwerkt worden 
en wordt een einduitslag bekend en kunnen 

De strijd om de overwinning op de 1000 m van de A2 
pupillen is hier nog niet beslist. 

Ook de 60 m bij de pupillen A1 werd pas na felle strijd 
beslecht. 
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diploma’s geprint worden. Uiteraard kan iedereen 
ook gelijk na afloop naar huis, daar op de website 
naar de uitslag kijken en een aantal dagen 
wachten op een diploma. Maar wat is er leuker 
voor een kind dan na een sportieve dag onder 
groot applaus een diploma in ontvangst te nemen 
en met een medaille naar huis te gaan. Met veel 
dank voor de organisatie (o.a. materiaalman Bas 
Bosveld), de trainers, de vele ouders die zich 
hadden aangemeld om te jureren, Dini 
Grootenboer voor het regelen van koffie en thee 
voor de jury, de prijzen en het uitdelen van de 
medailles, en Piet Barends voor het verwerken 
van de uitslagen. 
 
 
 
 
  Een kleurrijk beeld van de 1000 m bij de B pupillen. 
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LUCKY 
 
Lucky Luke staat vooral bekend als de poor lonesome cowboy die sneller schiet dan zijn 
schaduw. Met Jolly Jumper, het snelste, slimste en handigste paard van het Wilde 
Westen en Rataplan, de domste hond van het Wilde Westen, verschijnt Lucky Luke 
onverwacht op plaatsen waar onrecht heerst. Nadat hij het de kwade partijen heeft 
uitgeschakeld, meestal de Daltons of de neven van de Daltons, verdwijnt Lucky Luke 
snel van het toneel. Hoe Lucky Luke sneller kan schieten dan zijn schaduw wordt 
uitgelegd in het album Asterix en zijn vrienden, een eerbetoon aan de Franse 
striptekenaar Uderzo. Tijdens het bezoek van Asterix en Obelix aan Amerika hebben zij 
een klein beetje toverdrank achtergelaten. Daarvan schijnt Lucky Luke later een 
druppeltje te hebben gekregen. 
Voor zo ver bekend deden Asterix en Obelix nooit Nederland aan, al schijnt een album 
Asterix en de Friezen in de maak te zijn, compleet met Elfstedentocht en een parodie op 
Rutte. Daarom is het vooralsnog onwaarschijnlijk dat Femke Bol een druppeltje van de 
toverdrank zou hebben bemachtigd. Toch waren de Galliërs in Asterix en de Belgen niet 
ver weg en mogelijk is er wat toverdrank op een fossiele aerosol met een zuidenwind 
onze kant op gekomen en heeft Femke die bij toeval ingeademd. 
En zo moet het gekomen zijn dat Femke Bol harder kan rennen dan haar schaduw. Zij 
presteerde dat tijdens de World Relays op 1 mei in het Poolse Chorzów. Femke was de 
tweede loper in het kwartet van de 4x400 meter gemengd. Omdat de finale moest 
worden gehaald om een startbewijs voor de Olympische Spelen af te dwingen was het 
zaak om voluit te gaan, al had ze dan ook enkele uren eerder al alles gegeven tijdens de 
4x400 meter vrouwen. Maar ook Tony van Diepen had dat bij de heren gedaan en had 
nog minder rust gekregen. Dus deed Femke er nog een schepje bovenop, wat 
resulteerde in de ontdekking dat ze sneller kon rennen dan haar schaduw. “Op een 
gegeven moment dacht ik dat er iemand aankwam die me wilde inhalen, maar het was 
mijn eigen schaduw", zei Femke later bij de NOS. "Het hielp me wel, want ik zette 
daarna nog een keer aan." 
De schaduw van Lucky Luke is te bewonderen in het Belgisch Centrum voor het 
Beeldverhaal in Brussel. We hebben in Nederland geen nationaal sportmuseum meer, 
maar misschien is er nog wel ergens een museum met een sporthoekje waar de 
schaduw van Femke niet zou misstaan. 
 
Nu maar hopen dat Femke straks in Tokio niet dezelfde problemen gaat krijgen als de 
Galliërs in Griekenland (Asterix en de Olympische Spelen), toen bleek dat toverdrank tot 
de verboden stimulerende middelen behoorde. Maar zoals Asterix een list verzon om 
toch als winnaar te worden uitgeroepen, zal ook Femke nog wel wat achter de hand 
hebben gehouden. En bovendien, de exacte samenstelling van de toverdrank van 
Panoramix is nog steeds niet openbaar gemaakt, dus kan gebruik hiervan ook niet 
worden aangetoond, al zijn de detectiemethoden tegenwoordig nog zo gevoelig. 
 
Lucky Femke  
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AGENDA  

 
MEI 
 

Zaterdag 22  Dordrecht  Tweede ronde virtuele competitie 
      Onderlinge pupillenwedstrijd 
 
Vrijdag 28 t/m 
Zondag 30     Jeugdkamp 
 
 
JUNI 
 

Zaterdag 5  Alblasserdam Competitie pupillen 
 

Zaterdag 19  Gorinchem  Competitie CD-junioren 
 
 
JULI 
 

Zaterdag 3  Barendrecht  Competitie CD-junioren 
 

Zondag 4  Zevenbergen Competitie senioren 
 

Woensdag 7  Dordrecht  Algemene ledenvergadering 
 

Zaterdag 10  Gorinchem  Competitie pupillen 
 
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 juni 2021 op het volgende e-mailadr es: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
  
 

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

26 


