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Voorwoord burgemeester
De atletiekvereniging Fortuna bestaat in juni 2008 zestig jaar. Een moment om
te vieren, zeker als u weet dat de club tot een van de grootste sportverenigingen
van Vlaardingen behoort met bijna duizend leden. En dat vergt nogal wat van de
bestuurders. Maar ik ben blij dat Fortuna in vele opzichten gezond is. Ook heeft
de atletiekclub een roerige tijd achter de rug. Een recente verhuizing van de
Marathonweg naar het prachtige sportcomplex Polderpoort in de Broekpolder
heeft voor veel werk gezorgd, maar ook voor een extra impuls. De moeder van
alle sporten kan nu op een professionele manier beoefend worden en als ik kijk
naar de prestaties van vooral de jeugd, staat een bloeiende toekomst voor de
deur met opvallende prestaties.
Zelf leerde ik de vereniging goed kennen tijdens het
Nederlands kampioenschap veldlopen voor gemeenteambtenaren, dat enkele jaren geleden op het complex
in de Broekpolder werd gehouden. Daar speelde
Fortuna een belangrijke rol bij de organisatie, maar wat
nog belangrijker was, zij maakte gelijk gebruik van de
gelegenheid om onze ambtenaren te wijzen op de
mogelijkheid het niet bij één loop door de Broekpolder
te houden. De enthousiaste trainers van de loopschool
wisten een leger ambtenaren zover te krijgen dat zij
lid werden van de club. Een uitstekend initiatief.
Verder zie ik op Koninginnedag de club actief bij de
Havenloop in het centrum van de stad, een sfeervol sportevenement dat zorgt
voor veel sportiviteit voor de Vlaardingers. De maatschappelijke betrokkenheid
van de vereniging uit zich in het feit, dat er onlangs is begonnen om mensen met
een beperking in de club op te nemen en dat juich ik alleen maar toe.
Ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan wordt dit jubileumboekje uitgegeven
en daarin staat een gedetailleerd overzicht van de geschiedenis van Fortuna met
hoogtepunten zoals de promotie in 1973 van de mannenploeg naar de hoofdklasse, de aanleg van een sintelbaan in 1965 aan de Zuidbuurtseweg, de aanleg
van een kunststofbaan op diezelfde locatie in 1987. De noodlanding van een
reclamevliegtuigje op de atletiekaccommodatie in 1968 was een komisch
incident, temeer omdat zich geen persoonlijke ongelukken voordeden. Natuurlijk
ook volop aandacht voor de opvallende prestaties van de atleten van Fortuna in
de afgelopen zestig jaar en dat allemaal verrijkt met fraaie foto’s.
Ik feliciteer Fortuna met dit jubileum en wens de club veel succes voor de
toekomst.

Mr. T.P.J.Bruinsma
Burgemeester van Vlaardingen
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Het huidige beeldmerk is
door oud-Fortunalid Mari
van der Giessen ontworpen
ter gelegenheid van het
45-jarig bestaan. Het heeft
jaren als posterillustratie
naast de bar in het oude
clubhuis aan de Marathonweg gehangen.
De clubkleuren rood en
geel zijn overgenomen uit
de vlag van Vlaardingen.
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Voorwoord voorzitter
Als ik terugkijk in de tijd komen er vanzelf herinneringen naar boven. Daar zijn
zowel leuke alsook minder leuke herinneringen bij. Maar meestal praat je alleen
over de leuke dingen die zijn gebeurd, de minder leuke vergeet je liever zo snel
mogelijk.
Eén van de leukste gebeurtenissen die ik mij herinner, is de sponsorloop die wij in
1985 hielden op onze oude atletiekbaan aan de Marnixlaan. Er was heel veel geld
nodig om atletiekmateriaal aan te kunnen schaﬀen voor de nieuwe kunststofbaan die wij in 1987 in gebruik zouden nemen. Met de sponsorloop is een groot
bedrag bij elkaar gelopen om in elk geval een ﬂink deel van de inrichting mogelijk
te maken.
Ook de gezamenlijke reisjes naar grote wedstrijden staan mij nog heel goed bij.
Eén daarvan was met de bus naar Essen in Duitsland om daar de marathon te
gaan lopen. Dat zijn toch wel heel mooie herinneringen.
Wat betekent Fortuna voor mij als vereniging? Voor mij is het een vereniging die
op sociaal en maatschappelijk gebied veel betekent.
De club is erg actief als het gaat om activiteiten op het gebied van de breedtesport, alsook met de organisatie van veel schoolsportevenementen. Mede daardoor heeft onze vereniging een heel positieve uitstraling naar buiten toe.
Ik wens iedereen een heel goed en gezellig jubileumjaar toe.

Bas van der Raaf
Voorzitter atletiekvereniging Fortuna

5

Oprichting en ontstaansgeschiedenis
van AV Fortuna (1948 – 1950)
Hiervoor kunnen wij helaas niet putten uit een verenigingsarchief, want dat bestaat naar beste weten niet. Gelukkig kunnen wij wel putten uit een artikel van
de hand van Theo van Everdingen, verschenen in de Furore jaargang 1983, nr.4.
Daartoe had hij een gesprek met Dick Haddeman, de oud-voorzitter van voetbalvereniging Fortuna en via het gemeentearchief ook oude krantenknipsels er op
nageslagen. In dezelfde Furore stond trouwens ook een interview met Dick en
Sjaan Ringlever over de beginperiode van Fortuna. Een reconstructie.
De naam van de atletiekvereniging Fortuna komt, zoals bekend, voort uit die van
de voetbalvereniging Fortuna. De atletiekvereniging was de eerste jaren na oprichting eerst een afdeling van de voetbalvereniging.
In oktober 1947 werd er al tijdens een bestuursvergadering van de voetbalvereniging Fortuna gesproken om tot de oprichting van een atletiekafdeling te komen.
Het duurde tot maart 1948 voordat een daadwerkelijke aanzet werd gegeven om
tot oprichting te komen. In het clubblad van Fortuna werd een oproep geplaatst
om je als lid aan te melden. Een maand later werd oﬃcieel besloten om tot een
afdeling atletiek te komen. Oprichters en voorstanders waren de heren Cor
Boere, Dick Blommendaal, Dick Haddeman,
M. Steenhoek en H. van Linden.
Om een atletiekafdeling op te richten was
een aantal redenen te noemen. De voetbalcompetitie duurde maar tot april, zodat veel
voetballers vanaf dat moment niet meer in
actie kwamen. Een aantal wilde toch graag
de zomermaanden benutten om in conditie
te blijven, dus wat was dan beter dan “de
moeder der sporten” te beoefenen?
Een groep atleten met rechts Dick Ringlever in de
gymzaal van de HBS aan de Westhavenkade.
Ook hun wederhelften waren overigens best
in sport geïnteresseerd. Daarnaast speelden
zeker de verrichtingen van Fanny Blankers-Koen tijdens de Spelen van 1948 een
rol en ook het feit dat de voetbalvereniging V.F.C. reeds een atletiekafdeling
kende en er sprake was van enige rivaliteit.
Aan Dick Haddeman werd opdracht gegeven om contact op te nemen met de
KNAU in Den Haag, waarna in mei 1948 de afdeling atletiek werd opgegeven als
lid van de Atletiekunie, met een 40-tal heren én dames als lid. De aanvraag voor
het lidmaatschap kwam in een stroomversnelling in verband met aanstaande
atletiekwedstrijden die begin juni 1948 werden georganiseerd op het complex van
voetbalvereniging V.F.C.(!). In de Nieuwe Vlaardingse Courant van woensdag 9
juni 1948 wordt de oprichtingsvergadering aangekondigd:
“A.s. vrijdag – 11 juni 1948 – 19.30 uur, zal de a.v. Fortuna haar 1e vergadering houden, in zaal Concordia. Op deze vergadering worden alle dames en heren die zich
nog niet opgaven als lid der atletiekvereniging, verwacht”.
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In de krant van maandag 14 juni 1948 lezen
we dat de vergadering werd bezocht door
80 leden. Er werd een bestuur gekozen dat
voor 60% bestond uit dames, als volgt
samengesteld:
• mw. Moerman – Bovenberg, voorzitter;
• Cor Boere, secretaris – penningmeester;
• Henk Sterk, commissaris materiaal;
• mej. Vaart, lid;
• mej. Annie Lengton, lid.
De trainingen in de zomermaanden van 1948
werden verzorgd door Dick Blommendaal
en J.A. Dulfer, tevens verzorger bij voetbalvereniging Fortuna en er werd getraind op
het Fortuna-complex bij het Sunlight-terrein
Twee krantenknipsels uit Groot Vlaardingen van 1948
aan de Deltaweg. De eerste trainingen
met de aankondiging van de eerste vergadering en de
samenstelling van het eerste bestuur.
bestonden vooral uit het starten en het overgeven van het estafettestokje. Ook werd er
door transportbedrijf Lensveld een prachtige nieuwe verspringbak aangelegd.
In augustus 1948 verscheen het “1e reglement der vereniging”.
De wintertraining vond plaats in de gymzaal van de H.B.S. aan de Westhavenkade, welke training lange tijd heeft bestaan. Na 1 jaar had de atletiekafdeling
ongeveer honderd leden, waarvan er zo’n zeventig opkwamen op de trainingsavond. Via bemiddeling en medewerking van de KNAU werd er toen een oﬃciële
trainer aangesteld, niemand minder dan de in atletiek-kringen bekende Koos
Koumans, later vermaard als ranglijstenproducent.
In 1950 doen zich belangrijke bestuurlijke veranderingen voor, wanneer Dick
Ringlever en zijn vrouw Sjaan hun intrede doen. Hoe en wanneer precies wordt
niet geheel duidelijk. Feit is wel dat één van de drijvende krachten tot dan toe,
secretaris-penningmeester Cor Boere, naar Australië vertrok.
Dick Ringlever stond in die tijd bij de voetbalvereniging Fortuna onder de lat,
maar deed daarnaast ook aan atletiek. Uit het interview in de Furore van 1983
lezen wij dat hij als een van de weinigen bekend was met het wel en wee van de
atletieksport en in 1950 de leiding van de vereniging van voorzitter Leen Verhage,
een naam die wij overigens niet eerder zijn tegengekomen, overnam.
Dick Ringlever zou onafgebroken ruim 22 jaar voorzitter van Fortuna blijven.
Na het vertrek van Koos Koumans werd hij ook trainer en daarnaast vervulde hij
de functie van wedstrijdsecretaris. Sjaan Ringlever was al die tijd secretaressepenningmeester van de vereniging.
Fortuna had eind jaren veertig één echte atleet, lange afstandloper Frans van
Nistelrooij. Hij behaalde in 1949 een 5e plaats op een internationale 25 kilometer
wedstrijd in Leiden. De training bestond o.a. uit een duurloop van Vlaardingen
naar Overschie en terug: Dick Ringlever op de motor en Frans van Nistelrooij er
achter lopend.
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De training in het Oranjepark met o.a. Hennie Smit, Dick van der Meer, Sonja Schijfershof en
Jack van der Meer.

Trainingslocaties tot 1964
Met het oprichten van de “athletiek-afdeling” kwam bij de voetbalvereniging
Fortuna een probleem om de hoek kijken. Er meldden zich direct een 30-tal
dames en meisjes aan. De voetbalvereniging Fortuna was uitsluitend gericht op
mannelijke leden en het kleedkamer probleem kwam al meteen om de hoek
kijken. Geen probleem, de bestuurskamer en het scheidsrechterkleedlokaal
werden ter beschikking gesteld en zo was het probleem opgelost.
In de annalen van de voetbalvereniging Fortuna staat nog wel het een en ander
geschreven over de begintijd. Bijvoorbeeld:
“Getraind werd op het hobbelige Sunlight terrein. De jongens die aan de lange
afstand zouden deelnemen, werden de Maassluisedijk opgestuurd met het consigne:
“Zo lang mogelijk volhouden, doch indien het te zwaar wordt er mee afnokken”.
De dames en meisjes in een zeer gevarieerde kleding gingen leren starten hetgeen
reeds een nummer op zich was; het leren overgeven van estafettestokjes was
helemaal een heksentoer. Doch zo ontstond de athletiekvereniging!”
Spoedig stond de atletiekafdeling op eigen benen maar de trainingen bleven op
het terrein van de voetbalvereniging. Later was het verkleden onder de oude
tribune op het terrein aan de Marathonweg.
Dick Ringlever had in 1950 het voorzitter- en trainerschap op zich genomen.
De buitentrainingen waren op de vrijdagavond op het voetbalterrein en op de
woensdagavond in het Oranjepark. Hardlopen tussen wandelaars veroorzaakte
wel eens problemen. Botsingen of een loslopende hond aan je broek waren zaken
waar men altijd op bedacht moest zijn.
Dick Ringlever had daar diverse rondjes uitgezet: 400 meter, 600 meter en 1000
meter. Omdat de atleten op de andere avonden ook voor zichzelf trainden,
werden er goede prestaties geboekt. Vooral Park ’t Nieuwelant was een geliefde
locatie. Daar werden ook de banken gebruikt om te trainen op nummers als
hordeloop en steeple.
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De cross van Le Soir
Le Soir was een toonaangevend avondblad in België en organiseerde een volkscross van gelijke naam. In die tijd was elk KNAU-lid ook wedstrijdgerechtigd.
Er bestond dus geen verschil tussen wedstrijdatleten en recreanten.
Op het vliegveld Zaventem, bij Brussel, werd in de jaren vijftig en zestig deze
grootste cross ter wereld georganiseerd. Bij de senioren werd de 7,5 kilometer
gelopen door zo’n 8000 man en er werd ook erg snel gelopen. Zo liep in 1966 Dick
van der Meer, die een persoonlijk record op de 5000 meter had van 16 minuten 20
seconden, slechts naar een 236e plaats. Met een persoonlijk record van bijvoorbeeld 16 minuten 50 seconden kwam je niet verder dan een 600e plek in het klassement.
De toplopers namen deel aan de cross der Azen, daarnaast was er een volkscross
voor senioren. Verder was er een wedstrijd voor A junioren en één voor B junioren.
Geen jongere junioren, geen dames en geen veteranen in diverse klassen.
Verkleed werd er in hangars op het vliegveld. Daar hingen dan straalkacheltjes
en stonden zinken teilen met water om de ergste klei af te wassen. Fortuna ging
daar met een bus vol deelnemers en supporters naar toe. Na de wedstrijd nog
even Brussel in en weer naar huis.
De deelnemers van toen hebben nog prachtige herinneringen aan deze wedstrijd.

Bertus Stigter en Jack van der Meer tijdens de cross van Le Soir.
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Podiumplaatsen A- en B junioren
op Nederlandse Kampioenschappen
Jaar

Naam

Status

Nummer

Prestatie

Plaats

1966

Peter Spek

Jun. A

200 meter

22,1 sec.

3e

1967

Louis Spek

Jun. A

200 meter

22,5 sec.

1e

1967

Roel Keus

Jun. A

Tienkamp

5815 punten

2e

1968

Roel keus

Jun. A

Hinkstapsprong

13,62 meter

2e

1974

Yvonne Smits

Jun. A

400 meter

57,3 sec.

1e

1976

Gerrit Bruinsma

Jun. B

1500 m. steeple

4 min. 48,8 sec.

2e

1979

Gilles de Rooy

Jun. A

400 m. horden

56,22 sec.

1e

1982

Jaap Dijksma

Jun. B

60 meter

7,35 sec.

3e (indoor)

1982

Jaap Dijksma

Jun. B

Kogelstoten

15,06 meter

2e (indoor)

1982

Jaap Dijksma

Jun. B

100 meter

11,06 sec.

1e

1982

Jaap Dijksma

Jun. B

200 meter

22,56 sec.

1e

1982

Jaap Dijksma

Jun. B

Kogelstoten

15,87 meter

2e

1983

Jaap Dijksma

Jun. A

Kogelstoten

14,50 meter

1e (indoor)

1983

Jaap Dijksma

Jun. A

Kogelstoten

14,89 meter

3e

1992

Arwin Moerman

Jun. A

400 meter

50,57 sec.

1e (indoor)

2003

Kelly Ringlever

Jun. B

Speerwerpen

39,89 meter

3e

2004

Kelly Ringlever

Jun. B

Kogelslingeren

46,08 meter

2e

2005

Kelly Ringlever

Jun. A

Speerwerpen

39,59 meter

2e

2005

Kelly Ringlever

Jun. A

Kogelslingeren

41,37 meter

2e

2006

Bryan Bastiaanse

Jun. B

Hinkstapsprong

12,89 meter

3e (indoor)

2006

Kelly Ringlever

Jun. A

Kogelslingeren

39,01 meter

3e

2008

Bryan Bastiaanse

Jun. A

Hinkstapsprong

13,97 meter

3e (indoor)

Louis Spek leverde zowel op de sprint als bij
het verspringen opvallende prestaties.

10

De sintelbaan aan de Zuidbuurtseweg
In de begintijd van de vereniging waren de trainingen op een van de voetbavelden
van de voetbalvereniging Fortuna aan de Marathonweg en in het Oranjepark. In
het Oranjepark, bij het berkenlaantje werd alleen looptraining gedaan. Het was
daar ﬂink behelpen en Dick Ringlever heeft er heel wat uren bij de diverse instanties aan besteed om het eenzijdige voetbalbeleid in de gemeente te doorbreken.
In mei 1964 kreeg Fortuna een eigen sportcomplex aan de Zuidbuurtseweg. Fortuna
zou hier veertig jaar huizen. Die eerste atletiekaccommodatie was toen natuurlijk een
sintelbaan. Het zuidelijke gedeelte van de
Marathonweg was nog niet aangelegd en
vanaf de atletiekbaan kon er zelfs een cross
worden georganiseerd.
De aanleg van de atletiekbaan was erg knullig. Het sprintgedeelte was zes lanen breed
en door een gespecialiseerd bedrijf aangelegd. Het mocht niet teveel geld kosten en
de gemeente had toegekeken hoe die aanleg
ging. De rondbaan heeft de gemeente
daarop zelf aangelegd. Ook de technische
voorzieningen waren verre van ideaal. Geen
ronde dicusring maar een ovale. De doorsnede varieerde van 2,43 tot 2,58 meter. Net
als de kogelring was de bodem zo hol, dat
later een stukadoor er een nieuwe laag overheen kwam strijken.

De oﬃciële opening van de atletiekbaan aan de Zuidbuurtseweg door voorzitter en trainer Dick Ringlever.

Op het terrein lagen twee voetbalvelden die
door de jeugd van voetbalvereniging
Fortuna op zaterdagen werden bespeeld.
Omdat er twee voetbalvelden moesten
blijven werd de baan 548 meter lang en drie
lanen breed. Eén bocht was zo scherp dat er
niet voluit in gesprint kon worden. Die bocht
werd later veranderd zodat de lengte 537
meter werd. Het clubgebouw kwam later,
zodat de atleten de kogels, disci en de enige
speer mee naar huis namen.

Het clubgebouw aan de Zuidbuurtseweg.

Een jaar later, in mei 1965, werd het clubgebouw neergezet. Het bestond uit een
kantine, twee materiaalhokken van één bij twee meter, en twee kleedkamers.
Er hingen in de materiaalhokken automaten waar je een dubbeltje in moest doen
om warm water uit de douches te krijgen. Dat was geen fraaie oplossing. Stond
je opeens onder een koude douche en moest iemand naar buiten om een dubbel-
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De jury bij de eerste oﬃciële wedstrijd op de atletiekbaan aan de Zuidbuurtseweg met links Hennie Smit
en verder Joop Dekker en Jack van der Meer.

tje in de automaat te doen. In de kantine was een piepklein barretje. De ruimte
erachter was zo’n anderhalve vierkante meter. Toch was men de koning te rijk en
het echte verenigingsleven kreeg hier toch zijn oorsprong. Toen het gebouw in
gebruik werd genomen had Fortuna zo’n zestig leden.
Het gros was wel erg betrokken bij de vereniging. Op zaterdagen tijdens voetbalwedstrijden deed de kantine goede zaken. Dat was ook de middag waarop onderhoud werd gepleegd aan het terrein.
In 1978 werd het nieuwe stenen clubgebouw neergezet, waardoor de noordelijke
bocht moest worden verlegd. De lengte van de baan werd toen 426 meter.
Wellicht had de gemeente de bedoeling er ooit een zeslaans baan van te maken.
Dat kwam er pas van toen ruim twintig jaar later een kunststofbaan werd aangelegd.
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Historische clubrecords
De oﬃciële clubrecordlijst van Fortuna bij de heren en de dames laat nog altijd
een aantal historische sportprestaties zien. Opvallend daarbij is dat deze prestaties in de jaren zestig en zeventig zijn gevestigd onder vaak niet optimale omstandigheden.
Het clubrecord van Hennie Smit op de 800 meter van 1 minuut 50,2 seconden
dateert al van 1965. Twee jaar later liep Peter Spek de 400 meter in 49,1 seconden.
De clubrecords van Hans van Kasteren op de 50 kilometer, 100 kilometer en de
uurloop uit de jaren zeventig zijn nog onaangetast. Louis Spek wierp de discus in
1968 naar een afstand van 40,28 meter. Nog geen Fortuna atleet heeft in de afgelopen veertig jaar verder gegooid. Bij het verspringen kwam Louis Spek in 1972 tot
een afstand van 7,33 meter. Twee jaar eerder liep hij de 200 meter horden in 24,8
seconden en ook deze clubrecords zijn nog altijd niet verbeterd. Roel Keus excelleerde in de jaren zeventig op de tienkamp. Zijn clubrecord van 6705 punten uit
1971 staat nog als een huis, terwijl zijn 400 meter horden in 54,0 seconden uit datzelfde jaar nog steeds als clubrecord staat genoteerd. Zijn 110 meter horden uit
1973 in 14,7 seconden is ook nog niet verbeterd. Max van der Does kwam in 1978 bij
het hink-stapspringen tot een afstand van 14,57 meter, een prestatie die nog
steeds staat als clubrecord.
Bij de dames is het beeld wat anders. Daar
zijn de afgelopen jaren veel nieuwe clubrecords gevestigd. Het oudste clubrecord is
van Sonja Schrijvershof op de 200 meter
horden in 33,9 seconden en dateert uit 1966.
Deze tijd werd wel geëvenaard door Loes
Stoevelaar in 1987. Marlo Scheﬀers kwam in
1975 tot een afstand van 11,01 meter bij het
kogelstoten en ook dit clubrecord staat nog
steeds. Tenslotte liep Willy Don in 1976 de
1500 meter in 4 minuten 55,6 seconden. Bij
de dames is op deze afstand nog niet sneller
gelopen.

Peter Spek liep in 1967 de 400 meter in 49,1 seconden.
Een clubrecord dat nog steeds niet is verbeterd.
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De Ringlever bokaal
De Ringlever bokaal heeft al een heel lange historie. De naam Ringlever bokaal is
pas later gegeven aan een reeds bestaande prijs. Voorheen heette die prijs, die in
het leven werd geroepen door Jan Hosman, de “prestatiebeker”.
In 1965 hingen er in de splinternieuwe kantine mooie borden met daarop de
clubrecords. Jan Hosman was in 1964 lid geworden en zag dat veel records van de
nog jonge vereniging niet erg scherp waren. Zulke records stoorden hem en hij
bedacht het volgende systeem:
Een nieuw clubrecord wordt omgerekend naar punten, zoals in de meerkamp.
Het oude record wordt eveneens omgerekend. Zo kan uitgerekend worden met
hoeveel punten een record verbeterd wordt. Degene die het record, dat met de
meeste punten verbeterd wordt, gevestigd heeft, wint de beker.
In de “Fortuna’s Furore” van oktober 1966 valt de uitslag van het eerste jaar dat
de beker uitgereikt werd te lezen. Sonja Schrijvershof won die eerste beker. Zij
bracht het clubrecord op de 400 meter dames van 1 minuut 13,1 seconden naar
1 minuut 1,7 seconden. Dit systeem sloeg aan en op deze manier werden ook
minder populaire nummers meer beoefend.
Jaren is op deze manier berekend wie de beker kreeg. Later werd de beker uitgereikt aan een jeugdig atleet als stimulans voor de jeugdatletiek. De beker werd
door de atleten steevast, hoewel Jan Hosman dat niet prettig vond, de “Hosmanbeker” genoemd. Aangezien hij ook al jaren geen lid meer was, is in 1987 door het
toenmalig bestuur de naam veranderd in “Ringlever bokaal”. Dick Ringlever
kende, in samenspraak met het bestuur, de beker toe aan een atleet die het voorgaande jaar een zeer goede prestatie geleverd had. Sinds het overlijden van Dick
Ringlever in 2000, wordt de bokaal tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering uitgereikt door zijn vrouw Sjaan Ringlever.

Teo Maat ontvangt van Sjaan Ringlever de ‘Ringlever bokaal’.
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Burgemeester Jan Heusdens ontvangt van Bertus Stigter het Bevrijdingsvuur, dat uit Wageningen is gehaald.
Het Bevrijdingsvuur wordt ontstoken voor het voormalige Weeshuis.

5 mei, bevrijdingsestafette
Elk jaar wordt bij het begin van vijf mei, om klokslag twaalf uur ‘s nachts, in
Wageningen, het Bevrijdingsvuur ontstoken. Daar werd in 1945 op die dag in
hotel “De Wereld” de capitulatie door de Duitsers getekend, hetgeen het einde
van de Tweede Wereldoorlog betekende.
Elk lustrum organiseert de gemeente Vlaardingen een estafetteloop van Wageningen naar Vlaardingen. Het Bevrijdingsvuur wordt lopend naar het stadhuis
gebracht. Fortuna heeft altijd veel assistentie verleend bij de organisatie van dit
evenement. Ook bestaat altijd een groot deel van de estafettelopers uit Fortunaleden.
De route loopt meestal via binnenwegen. Voorwaarde is ook dat de begeleidende
bus met de deelnemers en organisatoren dicht in de buurt van de lopers kan
blijven. Een mooi deel van deze loop gaat over de Lekdijk. De afstand is ongeveer
honderd kilometer en met een ingelaste pauze, die gebruikt wordt om het ontbijt
te nuttigen, moet er nog ﬂink worden doorgelopen om tijdig in de ochtend het
vuur op het stadhuis bij de burgemeester af te leveren. Een evenement waar men
maar al te graag medewerking aan verleent.
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Het Fortunaschild
Toen in 1965 de vereniging de beschikking
kreeg over een eigen complex moesten op
veel punten de handen uit de mouwen
gestoken worden. Het gebouw moest
schoongemaakt en bijgehouden worden en
het onderhoud van het terrein kwam ook
voor een groot gedeelte op eigen schouders
terecht. De onderlinge contacten, die al
goed waren bij zo’n kleine vereniging,
werden nog strakker aangehaald en de
kantine was altijd tot de late uren
bevolkt. Dan werden allerhande
zaken besproken die zowel atletiek
als verenigingszaken betroﬀen.
Zo groeide het idee om de harde
werkers te belonen, en na lang onderling discussiëren werd besloten
om jaarlijks een lid, dat zich bijzonder voor de vereniging had ingezet,
te eren met het “Fortunaschild”.
Dat was voor het eerst in 1969, toen
Joke van der Struijs het schild kreeg voor
haar inspanningen voor de voetbalpooladministratie. Die voetbalpool was toen
belangrijk. De jaaropbrengst daarvan
bedroeg ongeveer duizend gulden, evenveel
als de contributie en de kantinewinst.
Tijdens de jaarvergadering is het vaak een
verrassing wie het schild zal krijgen. De
uitreiking in 2008 is de veertigste geweest.

Bram de Jong is ondanks zijn hoge leeftijd nog altijd
actief als jurylid of als medewerker bij schoolsportevenementen.
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Uitwisseling van cadeautjes na de wedstrijd in Vlaardingen. Rechts Hans Scheﬀers.

Atletiekuitwisseling Fortuna Vlaardingen –
Tj Uherské Hradištĕ 1968
Het was meer toeval dan opzet dat de atletiekploeg uit het toenmalige TsjechoSlowakije in het jubileumjaar 1968 op bezoek kwam in Vlaardingen. Dick Ringlever had gereageerd op een advertentie van een Tsjechische atletiekvereniging
in het bondsorgaan “De Atletiekwereld”. Zij zochten een vereniging die een sportuitwisseling wilde.
Op 21 augustus 1968 arriveerden 26 mannen, de atleten en de begeleiding, na
een non stop rit van 26 uur. Dat was ook de dag dat Sovjetleider Breznjev vond
dat, mede Warschaupactland Tsjecho-Slowakije met zijn Praagse lente wel wat
uit het gareel liep en het land door Russische militairen liet binnenvallen.
De Tsjechen arriveerden ’s morgens om half
zes op de kampeerboerderij van het NIVON
in de Westwijk en vernamen toen al snel het
nieuws. Het zette een enorme domper op
het bezoek aan Vlaardingen, maar er is het
beste van gemaakt. Burgemeester Heusdens
stak de gasten een hart onder de riem en het
geplande programma werd uitgevoerd.
De wedstrijd werd over twee dagen uitgesmeerd en was in de vorm van een competitiewedstrijd. De prestaties werden in punten
omgezet. De twee dagen kwam Fortuna
goed uit, want Fortuna had veel meer-

Overleg tussen het bestuur van Fortuna en de Tsjechen
na de inval van de Russen in Tsjecho-Slowakije op de
Nivon-boerderij.
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kampers in de ploeg die zodoende ook op veel nummers konden uitkomen. Op de
avond van de eerste wedstrijddag, de zaterdag, werden de ploegen uitgenodigd
door de zwager van een lid van Fortuna om in sociëteit “La Moustache” een gezellige avond te houden. De Tsjechen mochten gratis drinken en zij liepen dan ook
af en aan met glazen bier, die mede door Fortunezen leeggemaakt werden. De
spanning van de brutale inval in hun land werd door de aanwezigen ﬂink weggedronken. De prestaties van de volgende dag leek het niet te hebben beïnvloed.
Vele records sneuvelden. De wedstrijd werd door Fortuna gewonnen met 21.190
punten tegen 20.774.

Tegenbezoek in 1969
In augustus 1969 volgde het tegenbezoek. Fortuna ging met zowel een damesals herenploeg naar Uherské Hradištĕ. Een hartelijk welkom met een ontvangst
op het stadhuis viel de ploeg ten deel. De plaatselijke drank, de slivovice (52%)
kregen de atleten daar van de burgemeester aangeboden. Veel (jonge) dames
hoefden dat niet en laten staan is onbeleefd. De veelal jeugdige mannelijke
atleten sloegen wel een extra glaasje achterover.
De Fortuna atleten voelden zich de koning te rijk want alles was daar spotgoedkoop. De oﬃciële wisselkoers was voor 1 gulden ongeveer vier kronen. Maar bij de
bevolking kreeg je er wel tien. Een biertje, halve liter op het sportterras, of een
limonade kostte één kroon. Ja, dan kan je wel eens een rondje geven.

De atletiekploeg van Fortuna in Tsjecho-Slowakije.

Goede contacten heeft Fortuna aan dit bezoek overgehouden, er zijn zelfs twee huwelijken uit voortgekomen. De atleten werden
gehuisvest in een internaat in de stad. Dat
stond in de vakantie toch leeg. Het gebouw,
met een groot grasveld ervoor, was een
ideale accommodatie voor de ploeg.
Het stadje had een mooi sportcomplex.
De voetbal- en de atletiekvereniging deelden
hetzelfde complex. De sintelbaan lag rond
het voetbalveld en was het belangrijkste
sportcomplex van het stadje met zo’n
15.000 inwoners.

De wedstrijd zelf had een ander karakter dan in Nederland. Op één middag werd
de wedstrijd gehouden. De puntentelling was zoals bij een interland. De winnaar
kreeg vier punten, nummer twee kreeg drie punten, enzovoorts. Fortuna
presteerde goed getuige de vijf clubrecords. Maar wat te denken van de negen
nummers die Roel Keus en de acht nummers die Hans Scheﬀers afwerkten! Dan
daarbij te bedenken dat de wedstrijd in drie uur was afgewerkt. De speaker moest
ook voortdurend de atleten manen zich te melden bij de start. Deze grote inspanningen mochten echter niet baten wat de eindstand betrof. Zowel bij de dames
als de heren ging de eindzege naar de thuisploeg. Na nog mooie uitstapjes in het
land gemaakt te hebben en een goede tweedaagse busreis huiswaarts zat voor
deze atleten een van hun mooiste atletiekherinneringen er op.
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Reclamevliegtuigje maakt noodlanding op atletiekcomplex aan de Zuidbuurtseweg.

Reclamevliegtuigje maakt noodlanding
Op 1 juli 1968 gebeurde er op maandagavond op het terrein aan de Zuidbuurtseweg wel iets heel bijzonders. Maandag, woensdag en vrijdag, dat waren de
trainingsavonden en liepen er altijd veel atleten. Zo ook die avond. Opeens werd
hun aandacht getrokken door een vreemd geluid. Er kwam een pruttelend
dubbeldeksvliegtuigje, met een reclamesleep, overgevlogen. Een Tigermoth, voor
de kenners. Het vloog vanuit zuidwaartse richting over het terrein.
Een minuut later kwam het, op slechts een tiental meters hoogte, zonder
draaiende motor, vanuit de andere richting in glijvlucht terug. De atleten op het
middenveld stoven uiteen, en niet ten onrechte. Het toestel had te weinig brandstof en de piloot had daarom een noodlanding gepland op het terrein.
Hij had gezien dat hij zojuist over twee voetbalvelden, zonder afzetting tussen de
velden, was gevlogen en dat leek de beste mogelijkheid voor een noodlanding.
De sleep had hij tijdens het draaien van de bocht afgeworpen. Die hing aan de ﬂat
aan de Riouwlaan. Slalommend, om snelheid te verliezen en om meer meters te
maken, kwam het vliegtuig aan de zuidkant in de bosjes tot stilstand.
In no time waren er honderden mensen op het veld om te kijken waar het toestel
gebleven was en werden er goede zaken gedaan in de kantine. Gelukkig was de
piloot ongedeerd. Na enkele dagen werd het toestel gedeeltelijk gedemonteerd
en op een vrachtwagen naar Zestienhoven gereden.
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Podiumplaatsen C-D junioren op Nederlandse
Kampioenschappen
De hieronder verrichte prestaties werden verricht op de C- en D jeugdspelen.
Jaar

Naam

Status

Nummer

Prestatie

1989

Gabrie Heijster

Jun. C

600 meter

1 min. 37,1 sec.

2e

1989

Gabrie Heijster

Jun. C

1000 meter

3 min. 00,7 sec.

2e

1990

Joanne Kaptein

Jun. C

Discuswerpen

31,52 meter

2e

1991

Jasper van Meeuwen

Jun. D

Speerwerpen

41,82 meter

1e

1992

Jifke Heijster

Jun. D

1000 meter

3 min. 10,8 sec.

2e

1999

Kelly Ringlever

Jun. D

Speerwerpen

34,84 meter

1e

2000

Kelly Ringlever

Jun. D

Speerwerpen

36,89 meter

1e

2000

Kelly Ringlever

Jun. D

6-kamp

3259 punten

3e

2002

Kelly Ringlever

Jun. C

Speerwerpen

38,50 meter

2e

2003

Terry Ringlever

Jun. D

Veldloop

6 min. 59,0 sec.

3e

2004

Terry Ringlever

Jun. D

Verspringen

4,34 meter

3e (indoor)

2004

Terry Ringlever

Jun. D

1000 meter

3 min. 14,11 sec.

3e (indoor)

2004

Terry Ringlever

Jun. D

1000 meter

3 min. 02,31 sec.

2e

2005

Terry Ringlever

Jun. D

1000 meter

3 min. 02,10 sec.

3e (indoor)

Terry Ringlever, kleinzoon van Dick en Sjaan Ringlever, in het Olympisch
Stadion te Amsterdam.
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Plaats

De Havenloop
De Havenloop vormt op Koninginnedag het
sportieve hoogtepunt van het feestprogramma. Rond de Oude Haven in het stadscentrum van Vlaardingen wordt het rond het
middaguur al aardig druk. Als de jeugdloop
om 13.00 uur van start gaat staan duizenden
toeschouwers langs het parcours. Voor veel
mensen uit Vlaardingen en de wijde omgeving begint Koninginnedag met een bezoek
aan de Havenloop.

De atleten die meededen aan de Havenloop in 1946 met
staande vierde van links Herman Smit.

Deze oudste stratenloop van Nederland kent
overigens een rijke geschiedenis. Sinds 1946
staat de loop rond de Oude Haven op het
programma van de Stichting Nationale
Gedenkdagen. De basis voor deze sportieve
gebeurtenis ligt echter al in 1945, toen net
na de Bevrijding veel Oranjeverenigingen
werden opgericht.
Er werd en wordt altijd een felle strijd geleverd op de

Op 30 augustus 1945 werd rond het FeestHavenloop op Koninginnedag.
terrein aan de Broekweg een hardloopwedstrijd georganiseerd door een Oranjevereniging uit die omgeving. Gezien het
succes ontstond het idee om dit jaarlijks te herhalen en viel het oog op het parcours rond de Oude Haven, de West- en Oosthavenkade. Naar achteraf bleek een
gouden greep. Op 30 augustus 1946 stonden ruim dertig sportmensen aan de
start met toen al een grote publieke belangstelling. Onder deze dertig sportievelingen bevond zich ook Herman Smit, die tot kort voor zijn overlijden geen
enkele Havenloop heeft overgeslagen. Deze Havenloop werd in de beginperiode
georganiseerd door het Comité Nationale Gedenkdagen waarbij de heer Dulfer,
eigenaar van een kledingzaak op de Hoogstraat, als inschrijfpunt fungeerde. Later
is deze taak overgenomen door Maarten Hoogerwaard, lid van de Vlaardingse
Raad voor Sport en Recreatie en organisator van diverse atletiekevenementen op
het sportpark De Vijfsluizen. Ook was Maarten Hoogerwaard lid van het Comité
Nationale Gedenkdagen en lid van de Vlaardingse gemeenteraad voor de PvdA.
In 1967 nam Fortuna de organisatie over en stak de Havenloop in een nieuw jasje
met een wedstrijdloop voor KNAU-atleten en prestatielopen over diverse afstanden. Later is daar een aparte jeugdloop aan toegevoegd en inmiddels rijden ook
mensen met een beperking in handbikes rond de Oude Haven, een spectaculair
onderdeel van de Havenloop.
Een naam die in dit overzicht niet mag ontbreken is die van Michel de Maat. De
blonde Vlaardinger heeft in de afgelopen bijna vijftien jaar nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op deze loop. Een record aantal keren bereikte hij als eerste de ﬁnish,
maar de laatste jaren kreeg hij ﬂinke concurrentie van buitenlandse atleten.
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Hans Scheﬀers en Marlo de Bruin na het voltrekken van het huwelijk op het sportpark De Vijfsluizen.

Sporthuwelijken
Bij veel verenigingen komen uit de onderlinge verhoudingen tussen de leden
huwelijken voort. Zo ook bij Fortuna. Het eerste echte Fortuna huwelijk was dat
van Dick Ringlever met Adriana (zeg maar Sjaan) van de Pas. Zij leerden elkaar in
de beginjaren bij Fortuna kennen en dat resulteerde in het jawoord. Het huwelijk
leverde ook op termijn aanwas voor de club op. Zoon Dick en kleinkinderen
Evelien, Dave, Kelly en Terry zijn namen die veelvuldig in de uitslagen gestaan
hebben.
In de zestiger- en zeventigerjaren volgden Dick van der Meer met Sonja Schrijvershof (1969). Beide atleten grossierden indertijd in clubrecords. Hans Scheﬀers
en Marlo de Bruin stonden beiden ook al op het clubrecordbord toen zij hun
namen in 1971 in het trouwboekje lieten zetten. Het huwelijk tussen Jack van der
Meer en Dana Šustáčková (1972) was het indirecte gevolg van de sportuitwisseling met de Tsjechen. Daarna was het de beurt aan Peter Spek en Janna Vink, die
elkaar sinds 1977 ook niet meer loslieten. Anton Huijer en Yvonne Smits volgden,
evenals Gerrit Bruinsma en Bianca van Londen. Diana van Embden (ja, de dochter
van erelid Arie) was stikverliefd op Gilles de Rooij en ook dat resulteerde in een
stadhuisbezoek.
Later werd Fortuna zo groot dat het overzicht op deze sporthuwelijken verloren
is gegaan. Een heel apart jong huwelijk van een zeer oude liefde is dat van Roel
Keus met Růzena Vandová in 2006. Zij raakten verliefd in Tsjecho-Slowakije in
1969, verloren elkaar uit het oog en vonden elkaar enkele jaren geleden weer.
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Fortuna en sportpark De Vijfsluizen
Ja, de Vijfsluizen, dat is een sportpark dat in zijn glorietijd en voor de opkomst
van de kunststofbanen een begrip was in Nederland. Waar andere banen een
minimaal onderhoud kregen, was het sportpark voor Shell een reclameobject.
“Kijk wat wij voor ons personeel doen” en “Shell staat voor kwaliteit”.
De atletiek in Vlaardingen liftte daarop mee en aangezien de ROVS een besloten
vereniging was, plukte Fortuna daarvan ook de vruchten. Bekend waren de
nationale tienkampkampioenschappen. Die werden daar tot begin jaren zeventig
gehouden. Mede hierdoor geïnspireerd, ontstond bij Fortuna een meerkampcultuur. Hoewel Roel Keus Fortuna’s beste tienkamper was, is het hem nooit
gelukt om op de tienkamp een nationale medaille te verdienen. Peter van der
Hoek lukte dit wel.
Bekend was ook de erwtensoeploop. Daar waren altijd veel Fortuna atleten actief
als deelnemer of als medewerker.
Competitiewedstrijden werden, bij gebrek aan een goede eigen accommodatie,
op het sportpark georganiseerd. Tevens organiseerde Fortuna in de jaren tachtig,
samen met de ROVS, jaarlijks een jeugdwedstrijd op het sportpark. Na aﬂoop
was er dan voor de juryleden de bekende “eenvoudige, doch voedzame maaltijd”.
De basis was een soort stamppot met spekjes.
Toen Fortuna in 1987 de beschikking kreeg over een kunststofbaan maakte dat
een einde aan deze traditie. In de periode dat de gravelbaan aan de Zuidbuurtseweg door de kunststofbaan vervangen werd trainden de baanatleten ook op het
sportpark. Velen zullen aan De Vijfsluizen goede herinneringen bewaren.

Een sfeermoment op het sportpark De Vijfsluizen.
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De damesploeg van Fortuna met staande van links naar rechts: trainer Ton Eikenboom, Marlo de Bruin,
Willy Don, Cora de Bruin en Elly den Heijer. Zittend van links naar rechts: Janna Vink, Annelies Oosterhof, Yvonne Smits, Dinah Booij en Meinie Vink.

Promotie naar de hoofdklasse
“16 september 1973, een dag vol diepte- en hoogtepunten.”
Zo begon het verslag van de ﬁnale van de 1e klasse herencompetitie van toenmalig voorzitter Hans Scheﬀers in het clubblad van Fortuna. Wij citeren dat
verslag voor een groot gedeelte:
“Ja, met deze woorden is deze voor ons historische dag juist getypeerd. Het begon eigenlijk al
voor aanvang van de wedstrijd. Onze polsstokhoogspringers Teo Maat en Harry Dragstra
moesten om 12.00 uur beginnen, maar waren om vijf voor twaalf nog niet aanwezig. In
Leiden moest een geleende polsstok worden opgehaald. De hele ploeg uiteraard in de zenuwen.
Gelukkig arriveerden onze jongens spoedig daarna en konden meteen aan de strijd beginnen.”
“Vervolgens de wedstrijd zelf. Namen noemen in dit verband heeft geen zin, want iedereen
heeft zich voor de volle honderd procent gegeven en de persoonlijke records waren niet van
de lucht. Ik dacht dat onze ploeg heeft bewezen in de breedte sterk te zijn.”
“We zijn niet meer afhankelijk van één of meerdere toppers. Laten we niet vergeten dat de
kracht van een ploeg bepaald wordt door de 2e mensen op een bepaald nummer. Daarop
mag je je geen grote zwakte veroorloven. Een aantal toppers heeft de ploeg wel binnen de
gelederen, maar of je nu 600 of 800 punten binnenhaalt, iedereen is even belangrijk. Vooral
in een ﬁnale, waar zoals gebleken is, het een kwestie van 18 punten was.
Ja, 18 punten minder en we hadden het niet gehaald. Na vanaf het eerste nummer de
leiding gehad te hebben, kwam er een zenuwslopende ﬁnale, die zijn climax bereikte op de
4 x 400 meter. Uit niet al te beste posities wisten onze twee laatste lopers toch een close
ﬁnish met nummer 1 te bewerkstelligen en we dachten allemaal dat het gepiept was.
En toen dat protest van Hellas.”
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De succesvolle atletiekploeg die promoveerde naar de hoofdklasse: Staande van links naar rechts: Louis Spek, Job Sprij,
John van Gils, Dick Ringlever, Wim Veenman, Teo Maat, Harry Dragstra, Anton Huijer, Jan van Bodegom en Peter Spek.
Zittend van links naar rechts: Bertus Stigter, Peter van der Hoek, Roel Keus, Joop den Broeder, Hans Scheﬀers, Ton van
der Meer, Jan Moerman en Aad van Dorp. Op de foto ontbreekt Hans van Kasteren.

“Toen omgeroepen werd dat Fortuna gediskwaliﬁceerd was, kon iedere rechtgeaarde Fortunees wel
door de grond zinken. Op zo’n moment zie je iets,
waar je een heel jaar naar toeleeft in één klap
vernietigd.
Geen wonder dat bij velen de emoties nogal hoog
oplaaiden. Voeg daarbij de bijzonder onsympathieke wijze waarop sommige tegenstanders en
juryleden zich gedroegen en het is verklaarbaar,
dat ook sommigen van ons zichzelf niet meer in
Roel Keus was één van de succesvolste atleten in de
atletiekploeg die promoveerde naar de hoofdklasse.
bedwang hadden.”
“Gelukkig werd één en ander in de kiem gesmoord
en we mogen ploegleider D. Ringlever wel erkentelijk zijn voor zijn vasthoudende argumentatie tijdens de daaropvolgende dialoog met de wedstrijdleiding. Het gevolg hiervan was
dat het protest alsnog, en volkomen terecht, werd verworpen.”
“Hierna kon de enorme spanning zich alsnog ontladen in het elkaar om de hals vliegen en
het handen schudden. Een tweede plaats was ons deel geworden en de promotie was een
feit. Ik kan u verzekeren dat deze dag er voor mij één was om nooit te vergeten. Ik wil nogmaals alle atleten, die aan dit succes hebben meegewerkt van harte feliciteren en onze
trouwe supporters bedanken voor de morele steun voor de ploeg.”
Tot zover het clubblad. Hans Scheﬀers eindigde met de constatering dat het in
de toekomst moeilijk zou worden om de verworven positie in de hoofdklasse te
handhaven. Maar toch..., de herenploeg had zich bij de beste twaalf competitieteams van Nederland gevoegd, een prestatie van formaat.
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Teo Maat leverde vooral in zijn tijd als master uitstekende prestaties en is een voorbeeld voor de jeugd.

Teo Maat, een gedreven atleet
Teo Maat is een zeer succesvolle Fortuna-atleet. De zestigjarige Vlaardinger is
relatief laat met atletiek begonnen. Op achttienjarige leeftijd werd hij door een
medescholier op het idee gebracht om aan atletiek te gaan doen. Teo Maat is van
oorsprong een echte baanatleet. Hij begon als polsstokhoogspringer maar heeft
zich later gespecialiseerd in het speerwerpen, waarbij hij regelmatig afstanden
boven de 60 meter wierp.
De carrière van Teo Maat kent vele hoogtepunten. Met veel plezier kijkt hij terug
op de periode van 1966 tot 1973 waarin hij met de competitieploeg vanuit de
derde klasse driemaal promoveerde tot in de hoofdklasse. Ook de tennissport had
in die periode zijn aandacht. Hij speelde heel verdienstelijk bij de tennisclub VLTC
en vervulde daar ook regelmatig de functie van wedstrijdleider op grote tennistoernooien. Maar vanaf zijn veertigste jaar kwam zijn glorieperiode in de veteranenatletiek. In die periode werd hij vier keer kampioen van Nederland met de
veteranenploeg en veroverde in diverse leeftijdscategorieën enkele Nederlandse
records op het speerwerpen, polsstokhoogspringen en op de vijfkamp. In 2003
werd Teo Maat nationaal kampioen op vijf verschillende disciplines.
De in zijn ogen meest opzienbarende prestatie leverde Teo in 2005 in Edmonton,
waar hij wereldkampioen werd op de vijfkamp. Hij werd dat jaar gehuldigd als
sportman van het jaar van de gemeente Vlaardingen. Eerder had hij al in 2003
twee bronzen medailles behaald op het wereldkampioenschap in Puerto Rico op
het speerwerpen en hoogspringen.
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Sporthal Westwijk en de indoor
clubkampioenschappen
Een belangrijke rol in de trainingen speelde de sporthal in de Westwijk. Vanaf de
opening in 1968 trainden de senioren en A/B junioren er op de vrijdagavond van
18.30 tot 20.00 uur. Een belangrijke training, omdat er vooral ’s winters op de al
spoedig in slechte staat verkerende sintelbaan nauwelijks te trainen viel. Training
geven in de hal vergde veel atletiekkennis en organisatievermogen van de achtereenvolgende trainers. De eerste trainer, Ton Eykenboom, beschikte daarover in
ruime mate. Als bondstrainer had hij de Nederlandse atleten begeleid tijdens de
Olympische Spelen van 1968 in Mexico. Op zijn voorspraak werden in 1970 Roel
Keus en Hans Scheﬀers uitgenodigd voor de centrale trainingen op respectievelijk
110 meter horden en verspringen. Deze werden gehouden op sportcentrum
Papendal, maar in de winter ook vaak in de Westwijkhal.
Daar trainden van Fortuna op de vrijdagavond vaak wel 40 tot 50 atleten en
atletes, en dat op een beperkte ruimte van 42 bij 28 meter. De trainingen moesten
daarop worden aangepast en bestonden dan ook overwegend uit stationstraining en bewegingsbanen. Kracht, snelheid en conditie verbeterden tijdens de
wintermaanden dan ook aanzienlijk. Techniektraining kon echter nauwelijks aan
bod komen in de veelal overvolle hal. Na aﬂoop was het altijd gezellig in de
kantine bij Mar Boon, waar een vaste kern jarenlang steevast bleef hangen tot
aan sluitingstijd (01.00 uur).
In 1971 ontstond binnen het bestuur het idee in de hal een indoor clubkampioenschap te organiseren. Uiteraard konden niet alle atletieknummers worden
beoefend. Maar kogelstoten, met indoorkogels die op matten neerkwamen,

Een jeugdwedstrijd in de sporthal Westwijk.
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hoogspringen, 40 meter, 40 meter horden, 400 meter en 1500 meter waren wel
mogelijk, en dit leek voldoende basis om de uitdaging aan te gaan. Later werden
nog spectaculaire estafettes als 4 x 100 meter en 4 x 400 meter aan het programma toegevoegd. Ook pupillen en junioren deden aan het clubkampioenschap mee. Dit zorgde altijd voor veel publieke belangstelling en een goede
wedstrijdsfeer.
Op de 40 meter werd diagonaalsgewijs door de hal gelopen en normaal gestart
vanuit startblokken die tegen een bank waren geplaatst. De uitloop was bijna in
het berghok en was zo kort, dat de sprinters zich met ware doodsverachting en
al draaiend om hun as met de rug tegen twee opstaande valmatten moesten
storten. In de zaal werd verder een ronde uitgezet van precies 100 meter. Hiervan
bestond slechts 30 meter uit rechte stukken en dus 70 meter uit bochten. Deze
opbouw was noodzakelijk om de bochten vloeiend en niet te scherp te maken om
blessures te voorkomen.
Werden er nog goede prestaties geleverd binnen de beperkte mogelijkheden in de
hal? Als men bedenkt dat er geen spikes konden worden gebruikt is het antwoord
een volmondig ja. Zo is er bij de heren diverse keren 1.90 meter of hoger gesprongen, is de 40 meter ooit gelopen in 4.9 seconden, bij de dames in 5.7 seconden, en
de 400 meter (waarvan dus 280 meter bochten!) afgelegd net boven de 55 seconden. Een teken van de kracht van het Fortuna van de jaren ’70. Door de opkomst
van goede indooraccommodaties ongeveer een decennium later stierven de wedstrijden in de sporthal uiteindelijk een natuurlijke dood.

De start van de 40 meter in de sporthal Westwijk met van links naar rechts:
Sjaan Kuiper, Cora de Bruin en Meinie Vink.
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De atletiekbaan aan de Marnixlaan vanuit de lucht.

De totstandkoming van de kunststofbaan
aan de Marnixlaan (1978 – 1987)
Bij de ingebruikname van het nieuwe stenen clubgebouw in september 1978 op
het complex aan de Marnixlaan, op dezelfde locatie als de sintelbaan maar met
andere ingang, sprak sportwethouder Cees Bot de woorden: “Naar buiten kijkend
is de gemeente Vlaardingen voorlopig nog niet van Fortuna af; ook aan de atletiekaccommodatie valt nog het nodige te verbeteren.” Vanaf dat moment stond
het streven naar een nieuwe, volwaardige atletiekbaan nummer 1 op de bestuurlijke agenda van Fortuna.
In 1978 was ook bekend dat in de gemeentebegroting een bedrag van 1 miljoen
(gulden) stond gereserveerd voor een nieuwe atletiekbaan (sintelbaan), te realiseren in 1983. De kunst was dat bedrag boven tafel te houden en te handhaven
voor 1983. Dat bleek helaas niet mee te vallen. Wat volgde was een eindeloze
stroom van overleg met gemeente, met de sportraad, vele briefwisselingen,
alleen maar om onze zaak onder de aandacht te houden. De oude sintelbaan aan
de Marnixlaan (426 meter!) verkeerde in zeer slechte staat en stond 's winters
vaak onder water. De periode 1978 – 1983 kenmerkte zich door onduidelijkheid,
onzekerheid en teleurstelling op teleurstelling.
Eind 1983 lijkt het tij enigszins te keren: voor het eerst wordt de investering voor
de nieuwe baan in de gemeentebegroting een jaar naar voren gehaald – 1986
wordt hèt jaar! Fortuna doet er alles aan om de aandacht vast te houden. Een
jaar later is Fortuna helaas weer terug bij af. De reservering wordt verschoven
naar 1987. Open brieven aan de sportraad en de gemeenteraad volgen. Voorzitter
Peter Spek bepleit de aanleg van een nieuwe atletiekbaan in de gemeenteraad:
verantwoord atletiek bedrijven op de baan aan de Marnixlaan was niet meer
mogelijk; elk uitstel tot nà 1987 zou voor de vereniging onacceptabel zijn.
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Podiumplaatsen senioren op Nederlandse
Kampioenschappen
Jaar

Naam

Nummer

Prestatie

Plaats

1971

Hans Scheﬀers

Verspringen

6,99 meter

2e (indoor)

1971

Roel Keus

110 meter horden

15,0 sec.

3e

1971

Roel keus

400 meter horden

54,2 sec.

3e

1972

Louis Spek

Verspringen

7,10 meter

2e (indoor)

1972

Peter van der Hoek

Tienkamp

6121 punten

3e

1973

Louis Spek

100 meter

11,0 sec.

2e

1973

Louis Spek

200 meter

22,2 sec.

3e

1973

Roel Keus

110 meter horden

15,2 sec.

2e

1977

Max van der Does

Hinkstapsprong

14,34 meter

1e (indoor)

1990

Michel de Maat

Marathon

2 uur 18 min. 16 sec.

2e

Podiumplaatsen masters internationaal
Jaar

Naam

Cat.

Nummer

Prestatie

Plaats

1990

Hans Scheﬀers

M 45

Hoogspringen (E.K.)

1,80 meter

3e

Boedapest

1992

Boy v. Heemstede Obelt

M 60

400 meter (E.K.)

60,17 sec.

3e

Kristiansand

1996

Boy v.Heemstede Obelt

M 65

800 meter (E.K.)

2 min. 30,32

3e

Malmö

1997

Boy v. Heemstede Obelt

M 65

400 meter (E.K.)

66,23 sec.

2e (ind.)

Birmingham

2003

Teo Maat

M 55

Hoogspringen (W.K.)

1,60 meter

3e

Puerto Rico

2003

Teo Maat

M 55

Speerwerpen (W.K.)

48,27 meter

3e

Puerto Rico

2004

Teo Maat

M 55

Vijfkamp (E.K.)

3450 punten

2e

Aarhus

2005

Teo Maat

M 55

Vijfkamp (W.K.)

3343 punten

1e

Edmonton

Teo Maat.

Max van der Does.
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Stad

Fortuna krijgt wel de sportraad achter zich, dankzij een door Peter Spek ingediende motie. Een deﬁnitieve beslissing wordt echter doorgeschoven naar juni
1985, als weer een nieuwe gemeentebegroting wordt opgesteld. Daarop achtte
het bestuur, onder aanvoering van de dan nieuwe voorzitter Hans Scheﬀers, de
tijd rijp echt in actie te komen. Op woensdagavond 3 april 1985 draven ruim 100
Fortuna atleten, jong en oud, van de Marnixlaan naar de Markt voor een protestactie. Er worden wat rondjes rond de Kerk gelopen en een delegatie gaat het stadhuis binnen om de gemeenteraad een open
brief aan te bieden. De actie sorteerde eﬀect,
want het gereserveerde bedrag bleef uiteindelijk gehandhaafd voor 1987.
De zomer van 1985 bleek alles beslissend
voor de komst van een nieuwe kunststofbaan voor Fortuna. De politiek had inmiddels duidelijk gemaakt dat men een bedrag
van ruim 1 miljoen teveel vond voor een
atletiekbaan. Daarnaast werd Fortuna een
houding van “afwachten en hand ophouden”
verweten. Dat werkte binnen de vereniging
als een rode lap op een stier. Fortuna voelt
zich echt aangesproken en wilde het tegendeel bewijzen.

Het bestuur uit 1985 bestaande uit van links naar rechts
Hans Scheﬀers, Theo van Everdingen, Bert Hendrikse,
Karel Leeuwangh, Janny van Tiel, Aad Davidse en Ans
van Walsum.

Zaterdag 9 november 1985 is een historische dag voor Fortuna geworden! Ruim
140 leden draaiden die dag een uur lang hun rondjes op de oude modderbaan
tijdens een groots opgezette sponsorloop, waarbij ook een PvdA-raadslid, die
deze sportieve uitdaging had aangenomen. Het resultaat was een geweldige
opbrengst van f 31.600,=.
Toeval of voorzienigheid? Slechts 5 dagen later ging in de gemeenteraad de kogel
door de kerk. Bij de begrotingsbehandeling op 14 november 1985 werd een motie
ingediend, mede-ondertekend door de PvdA-fractie. Er werd een krediet beschikbaar gesteld om een kunststofbaan te realiseren. Bijna een jaar eerder dan
gepland kwam het bedrag van ruim 1,2 miljoen gulden al beschikbaar. Hiermee
kon aan de uitvoering worden begonnen.
Na eerst nog begin juni 1986 met een ploeg van 20 leden in hondenweer de oude
baan te hebben ontmanteld verschijnen in september 1986 de graafmachines
op het veld. Uiteindelijk wordt de nieuwe kunststofbaan aan de Marnixlaan op
10 oktober 1987 feestelijk geopend door wethouder Jan Madern. Tijdens de
openingsreceptie wordt secretaris Bert Hendrikse extra in het zonnetje gezet:
vanwege het vele werk verzet in de acht voorafgaande jaren voor de totstandkoming van de baan wordt hij benoemd tot erelid.
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Een jonge loot aan de atletiekboom
De atletiek is al eeuwenoud. Vroeger waren er slechts een paar onderdelen, maar
gaandeweg kwamen er steeds meer bij. Ook de beoefenaars waren vroeger
alleen atleten in de kracht van hun leven. Maar dit werd allengs uitgebreid naar
jongeren èn ouderen. Dat de meeste ouderen zich niet meer zozeer aan explosieve onderdelen wagen is verstandig. Menigeen zou snel geblesseerd raken. Het
lopen van langere afstanden is het onderdeel waarop men lang goede prestaties
kan leveren en ook verantwoord bezig kan zijn.
Logisch dat, nu steeds meer ouderen sportief bezig zijn, het lange afstandlopen
aan populariteit heeft gewonnen. Ook bij Fortuna kwamen er jongeren die deze,
vaak wat minder prestatiegerichte, vorm van atletiek wel aansprak. Zo kreeg de
recreatieatletiek steeds meer gezicht bij Fortuna. In de zestiger- en begin zeventiger jaren waren het slechts enkelen die hardlopend door de poort van het sportterrein gingen om “buitenom” hun kilometers te maken. Een van grondleggers
van de lange afstand atletiek bij Fortuna was Arie van Embden. Maar velen vonden de drie lange afstand groepen te fanatiek en te hard lopen. Zo ontstond de
recreatieatletiek bij Fortuna.
De nieuwe kunststofbaan had niet alleen een grote aantrekkingskracht op de
jeugd. Veel ouders van pupillen wilden ook graag actief blijven. Jan Wielaart kreeg
de leiding over een eerste speciﬁeke trimploeg. Een klein ploegje, acht mannen
en vrouwen waren het welgeteld. Maar dat zou niet lang zo blijven. In enkele
jaren telde Fortuna meer dan honderd recreanten. De KNAU had inmiddels ook
ingezien dat deze vorm van atletiek zich nog verder zou ontwikkelen en het
diploma “looptrainer” geïntroduceerd.
De Fortuna recreantengroepen staan door de jaren heen bekend om hun goede
onderlinge sfeer. Doorstromen naar een groep van hoger niveau gebeurde niet zo
vaak, maar bijvoorbeeld met een grote groep gezamenlijk naar een loop toe
gaan, stond hoog in het vaandel. Zo is de pannenkoekloop, die in 1983 werd
geboren, een bekend evenement dat op
31 december plaatsvindt. Lekker trainen en
zo halverwege de training in Schiedam een
pannenkoek eten. Flinke afvaardigingen
gingen ook naar de diverse marathons en
de 24 uurs estafette in Apeldoorn.
In 1990 wordt een volgende ontwikkeling
geboren. Dan start de eerste hardloopcursus
Recreatieatletiek: de start van een prestatieloop.
bij Fortuna. Er wordt in tien weken niet
alleen de conditie verbeterd, maar ook aandacht besteed aan de looptechnieken, van sprint tot marathon. Op de baan in
de Broekpolder heeft de recreatieatletiek zijn vleugels nog verder uitgeslagen.
De loopschool kan men zien als een soort voorportaal. Veel mensen die op deze
manier met de atletiek kennis maken zie je later in een van de recreatiegroepen
lopen. Recent is het sportieve wandelen geïntroduceerd. De KNAU heeft ook deze
loopvorm onder haar vleugels genomen. Zo ook het Nordic walking. Ook hiervoor
zijn bij Fortuna de mogelijkheden sinds een paar jaar voorhanden.
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Diny van der Pas.

De Diny van der Pas trofee
Diny van der Pas overleed in 2000 aan een ernstige ziekte. Ter nagedachtenis aan
deze sympathieke Fortuna-atlete werd de Diny van der Pas trofee in het leven
geroepen. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet aan twee voorwaarden
voldaan worden:
•
•

Men moet actief de atletieksport beoefenen en het voorgaande jaar
op persoonlijk niveau een goede prestatie hebben geleverd.
Men moet actief zijn in het verenigingsleven.

De eerste uitreiking in 2000 was een emotionele gebeurtenis. Diny van der Pas
was toen al erg ziek, maar wilde de trofee zelf uitreiken. De jaren daarna heeft
haar man John van de Pas de taak op zich genomen om deze felbegeerde trofee
aan de winnaar te overhandigen.
Diny van der Pas is nog altijd recordhoudster op de 10 kilometer, 25 kilometer,
30 kilometer en op de marathon bij Fortuna. Maar op de atletiekbaan leverde zij
ook opvallende prestaties op de langere loopnummers.
Diny van der Pas was ook heel sociaal ingesteld. Zo kon men ook altijd een beroep
op haar doen voor competitiewedstrijden. De 3000 meter was haar favoriete
onderdeel. Maar naast die afstand liep zij ook zonder problemen de 400 meter.
Ook was Diny van der Pas van vaste waarde in de 4 x 100 meter reserve estafetteploeg.
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Jubilea en feesten bij Fortuna
Echt grote feestneuzen zijn het niet bij Fortuna, maar zo nu en dan gingen zij wel
uit hun bol. De eerste keren dat er een lustrum te vieren viel gebeurde dat niet.
Gebrek aan een eigen home heeft hier zeker aan ten grondslag gelegen. Maar in
de jaren 60 was zaal Amicitia aan de Markgraaﬂaan bijna jaarlijks het decor van
een feestavond. Sketches, zang en accordeonspel, door eigen leden, waren in
trek. Later werden de feesten meer gekoppeld aan gebeurtenissen, zoals promoties in de competitie en lustrumvieringen.
Zo werd het 20 jarig jubileum gevierd met de sportontmoeting met de Tsjechen
en een knetterende geïmproviseerde feestavond in sociëteit La Moustache bij
het oude verenigingsgebouw van RK kerk aan de Markgraaﬂaan. Het 25 jarig
jubileum werd ouderwets gevierd met zang en sketches in de bovenzaal van de
Rehobothkerk.
Bij het 30 jarig jubileum werd voor het eerst een jubileumboekje uitgegeven.
Voorzitter Peter Spek liet in zijn voorwoord weten “dat de club aan de vooravond
staat van haar tweede jeugd”. De basis voor deze bewering lag in het feit “dat in
dit jubileumjaar de vereniging de beschikking kreeg over een stenen clubgebouw”. In het jubileumboekje staan veel foto’s, een lijst met alle clubrecords en
historische feiten uit het 30 jarig bestaan. In de zaal
van de Rehobothkerk werd het feestelijk gevierd.
Voor het 35 jarig jubileum was de zaal van Triangel
het toneel. Op sportpark “De Vijfsluizen” werd een
wedstrijd gehouden tussen de al wat ouder wordende mannen van de “gouden ploeg” van de beginjaren ’70 en de aanstormende jeugd.
Het 40 jarig bestaan werd sober gevierd, laat een
krantenbericht weten. Op vrijdag 3 juni 1988 werd er
in het clubhuis een discoshow gegeven voor de
junioren en op zaterdag was er een wedstrijd voor
de jeugd en een receptie in het clubgebouw. Het
jubileum werd afgesloten met een feestavond in de
Harmonie.
Het grootste feest ooit gehouden bij een lustrum
was in 1993 bij het 45 jarig bestaan. Een estafette op
de baan die 45 uur duurde was de rode draad. De
Dick Ringlever was 22 jaar voorzitter.
start was op vrijdag 17 september en hij eindigde op
zondagmiddag 19 september om 14.00 uur. De
laatste loper op de estafette was voorzitter Ruud Muuren en iedereen werd opgeroepen de laatste ronden mee te lopen. Tijdens deze estafette was er een discoavond, een sport- en spelprogramma voor de jeugd en een feestavond met een
geweldige band en een barbecue.
Vijftig jaar Fortuna. Dat werd gevierd op 12, 13, en 14 juni 1998 met een receptie en
een ludieke competitie. De nummers 400 meter steeple, kogelstoten, verspringen en hoogspringen stonden op het programma. Op zondag was er een dagvullend programma voor de jeugd. Er was ook een feestavond in de kantine. De
Fortuna huisband “De Hamstrings” nam met succes het muzikale gedeelte voor
haar rekening.
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De Geul Techniekloop
De Geul Techniek Loop is een 15 kilometer wegwedstrijd, georganiseerd door
Fortuna, die uitgroeide tot een evenement waarbij eind jaren ’90 meer dan 700
deelnemers aan de start stonden. De geschiedenis van de loop gaat evenwel terug
naar begin jaren ’80, toen er na een onderbreking van een aantal jaren weer een
heus clubkampioenschap 15 kilometer op de weg werd georganiseerd.
Bij de opkomst van de wegatletiek in Nederland, onder andere door de successen
van Gerard Nijboer, kwam ook bij Fortuna het lange afstandlopen van de grond en
op 1 november 1979 werd Johan Kijne de eerste trainer van de lange afstandgroep.
Onder de bezielende leiding van de helaas
veel te jong overleden Sjaak Hoogendijk en
daarna vooral Arie van Embden groeide de
“lange afstand” bij Fortuna uit tot een belangrijk segment van de vereniging. Zo ontstond ook weer de behoefte aan een echte
wegwedstrijd op onze kalender. Op zaterdag
20 november 1982 was het dan zover en
stonden ruim 90 deelnemers (meer dan 50%
daarvan was Fortuna-lid) aan de start van
het in ere herstelde clubkampioenschap 15
Altijd veel belangstelling voor de Geul Techniek Loop.
kilometer. Op een snel en beschut parcours
door het Lickebaertbos werd Marius de Snaijer, toen reeds veteraan I, de eerste
overallwinnaar en tevens clubkampioen in 51 minuten 2 seconden. Vanaf toen
ging het alleen maar sneller en kwamen er meer deelnemers. Zo stonden er in
1983 al 150 en in 1984 bijna 200 deelnemers aan de start.
Een succesvolle traditie in die jaren was na aﬂoop de zelfgemaakte erwten- of
linzensoep. Soms ging er wel 18 liter doorheen en altijd uitverkocht! De groentetuin van Ger van Walsum was leverancier van de meeste ingrediënten.
Het snelle, geheel autovrije parcours in het Lickebaertbos had als beperking dat
start en ﬁnish bijna 1 kilometer van ons clubgebouw verwijderd waren. Daarom
werd in 1990 geswitcht en voor het eerst gestart vanaf de nieuwe atletiekbaan
aan de Marnixlaan. Via Marathonweg en Arij Koplaan werd buitenom de Westwijk, via het nieuwe viaduct over de A20, naar de Broekpolder gelopen. In datzelfde jaar droeg de loop ook voor het eerst de naam “Geul Techniek Loop”, omdat
dit bedrijf het evenement ging sponsoren. Vanaf 1995 maakte de Geul Techniek
Loop ook deel uit van het Zuiderster Loop Circuit. Eind jaren ’90 werden ook de
hoogste aantallen deelnemers bereikt. In deze periode won Michel de Maat zes
maal de Geul Techniek Loop, met als snelste tijd 47 minuten 20 seconden. Om
uiteenlopende redenen is Fortuna echter in 2004 uit het Zuiderster Loop Circuit
gestapt. De Geul Techniek Loop bestaat nog steeds als zodanig. In 2005 werd er
voor het eerst gestart vanaf de nieuwe baan in de Broekpolder en mocht Fortuna
bijna 250 deelnemers begroeten.
In 2007 vond de 18e Geul Techniek Loop plaats en keerde ook weer terug in het
regionale loopcircuit, door verandering van sponsor nu Topreis Loopserie geheten.
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In de tachtiger jaren schreef ene Jacob Loch altijd licht kritische stukjes in ons clubblad. De
samenstellers van dit boekje hebben hem gevraagd om nog eenmaal een bijdrage te leveren.

Jacob Loch en de Polderpoort
Nee, Jacob Loch mag niet ontbreken in het jubileumboekje. Dat vinden tenminste
de leden van het organisatiecomité. Nou Jacob is vereerd en neemt de pen ter
hand. Nee, niet meer de pen, Jacob gaat met zijn tijd mee en zit achter de computer. Dat was vroeger anders!
Jacob mijmert wat achter zijn computer. Fortuna
alweer zestig jaar! Jacob weet nog wel het vijftien
jarig bestaan. Er moest geld in het laatje komen,
want het hing in de lucht dat we een eigen terrein
zouden krijgen. We hadden toen glazen laten maken
met een hardloopster erop in Fortunatenue. Uiteraard stond onze naam en de twee jaartallen erop.
Jacob heeft nog zo’n glas. Echt collectors item. Maar
wat is er veel veranderd. Van geen baan en geen
behuizing, kregen we eerst wel allebei. En nu weer alleen een baan. Krijgt Jacob
toch wel een bittere smaak van in de mond. Zijn we daar een paar jaar geleden als
een van de grootste en gezondste verenigingen van Vlaardingen geoﬀerd voor
het welslagen van de Polderpoort.
Zo ziet Jacob het tenminste. Is die Polderpoort nu nog zo’n beetje failliet ook.
Waren er in die tijd ook nog lieden die Fortuna het liefst helemaal zagen verdwijnen! “Ga maar op in die Polderpoort. Allemaal professioneel geregeld daar.
Je hoeft dan helemaal niets meer te doen, alleen maar te atletieken en daar kom
je toch voor.”
Nou, we weten inmiddels wel beter. Hadden we indertijd maar wat meer naar die
paar dwarsliggers in de vereniging, die de gedwongen verhuizing niet zagen zitten, geluisterd. Of, had het gemeentebestuur maar meer naar die dwarsliggers
geluisterd. Want dat gemeentebestuur zette ons de pin op de neus en we konden
haast niet anders dan verhuizen en intrekken.
Enﬁn, we maken er het beste van en het ledental stijgt nog steeds. Maar toen
Jacob laatst nog eens op een middag ging kijken en zag hoe de pupillen na de
training in het materiaalhok van de vereniging een glaasje limonade kregen!
Nou ja, danne..., vul zelf maar in. Grote kantine in de Polderpoort... leeg, zaaltjes... leeg en onze jeugd in een veel te klein materiaalhok, waarin ook nog de
clubblad drukkerij, krachttraining apparatuur en haast alles wat een vereniging
nodig heeft, staat.
Nee, je hoeft niet blij te zijn met de beslissing van toen. Jacob ziet het zo; “De
Polderpoort moest slagen. Daarvoor was een ﬂink aantal mensen nodig, dat voor
voldoende omzet in de horeca moest zorgen. Dat zouden de Fortuna atleten
moeten zijn.” Wat hebben ze zich daarop verkeken. Veel van onze leden komen
om te sporten en zijn daarna weg. Dat was vroeger zo, is nu zo en zal zo blijven.
Voor de jeugd zijn de prijzen vrij hoog. Dus alles bij elkaar een misrekening. Jammer dat Fortuna, met het verlies van een stuk identiteit, de prijs moest betalen,
vindt Jacob Loch.
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Koninklijke onderscheidingen
In de afgelopen zestig jaar werden twee leden van Fortuna door de Koningin
geridderd. De in 2000 overleden erevoorzitter Dick Ringlever ontving als eerste
Fortunalid een Koninklijke onderscheiding. Dick Ringlever verdiende deze bijzondere onderscheiding voor zijn inzet voor Fortuna met o.a. een periode van 22 jaar
als voorzitter, maar ook lange tijd als trainer. In 2006 ontving Ger van Walsum
een Koninklijke onderscheiding. Hij kreeg deze onderscheiding o.a. voor zijn werk
als wedstrijdsecretaris, maar ook als organisator van de Havenloop op
Koninginnedag.

Na Dick Ringlever ontving Ger van Walsum ook een Koninklijke
onderscheiding.
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Nederlandse records masters*
Jaar

Naam

Categorie

Nummer

Prestatie

1983

Marius de Snaijer

M 40

25 kilometer

1 uur 19 min. 17 sec

1985

Hans Scheﬀers

M 40

Verspringen

6,54 meter

1988

Teo Maat

M 40

Speerwerpen

50,00 meter

1988

Teo Maat

M 40

Speerwerpen

53,32 meter

1990

Hans Scheﬀers

M 45

Hoogspringen

1,80 meter

1990

Hans Scheﬀers

M 45

Hoogspringen

1,82 meter

1993

Boy van Heemstede Obelt

M 60

200 meter

28,25 sec. (indoor)

1993

Boy van Heemstede Obelt

M 60

400 meter

61,94 sec. (indoor)

1996

Boy van Heemstede Obelt

M 65

400 meter

64,39 sec.

1997

Boy van Heemstede Obelt

M 65

200 meter

29,39 sec

1997

Boy van Heemstede Obelt

M 65

200 meter

30,13 sec. (indoor)

1997

Boy van Heemstede Obelt

M 65

400 meter

66,23 sec. (indoor)

2000

Boy van Heemstede Obelt

M 70

400 meter

70,71 sec.

2000

Teo Maat

M 50

Speerwerpen

49,03 meter

2001

Boy van Heemstede Obelt

M 70

200 meter

31,34 sec.

2003

Teo Maat

M 55

Polshoogspringen

3,00 meter

2003

Teo Maat

M 55

Speerwerpen

47,59 meter

2003

Teo Maat

M 55

Speerwerpen

48,27 meter

2003

Teo Maat

M 55

Vijfkamp

3450 punten

2007

Boy van Heemstede Obelt

M 75

200 meter

33,24 sec.

2007

Boy van Heemstede Obelt

M 75

400 meter

1 min. 19,6 sec.

2008

Karel Leeuwangh

M 65

30 kilometer

2 uur 20 min. 49 sec.

* voorheen veteranen

Karel Leeuwangh loopt in het jubileumjaar nog een nieuw Nederlands record
op de 30 kilometer en hoopt in 2009 zijn 100e marathon te gaan lopen.
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Michel de Maat excelleerde vooral op de marathon.

Michel de Maat, een loper pur-sang
Een prominente Fortuna-atleet is zeker Michel de Maat. Hij maakte met het
hardlopen kennis tijdens de triatlon in Vlaardingen. In 1988 ging Michel zich volledig toeleggen op de marathon en trainde veel met Sjaak Hoogendijk en Bertus
Stigter. Hij groeide uit tot een nationaal bekende atleet op de marathon. Zijn
beste prestatie op de marathon realiseerde hij in 1990 in Amsterdam, met een tijd
van 2 uur 15 minuten en 14 seconden. In totaal heeft de Fortuna atleet ongeveer
50 marathons gelopen. Michel de Maat manifesteerde zich ook op de halve
marathon. Hiervan heeft hij er ongeveer 100 gelopen, met als beste resultaat de
halve marathon in Avignon in Frankrijk in een tijd van 1 uur en 1 minuut.
Het Europees kampioenschap in Helsinki in 1994 was een van de hoogtepunten
in de carrière van de sympathieke Vlaardinger. Samen met Marti ten Cate, John
Vermeule, Aart Stigter en Gerard Kappert vormde hij het Nederlands team op
deze marathon. Trots is Michel ook op zijn overwinning in de marathon van Split
in 1988, wat hem een geheel verzorgde reis naar de marathon van New York
opleverde. Zelfs in Japan bereikte hij goede resultaten tijdens de marathon van
Toyohashi in 1991 en 1992 waar hij respectievelijk 2e en 3e werd.
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Nieuwe baan – de prestaties worden beter
De ingebruikname van de atletiekbaan in de Broekpolder
heeft de baanatletiek geen windeieren gelegd. De jongste
jeugd presteerde de afgelopen jaren uitstekend in de pupillencompetitie van de regio Rijnmond. Dit resulteerde in
veel podiumplaatsen. De goede opwaartse lijn werd verder
voortgezet. Ook bij de individuele wedstrijden was het
roodgeel vaak te zien. De pupillen timmerden al langer aan
de weg en de laatste jaren zijn veel clubrecords uit het begin
van de jaren negentig gesneuveld.
Deze positieve ontwikkeling was ook zichtbaar bij de junioren. Na uitstekende resultaten in de gebiedsﬁnale plaatste
zich elk jaar minimaal één ploeg voor de landelijke ﬁnale.
Het beste resultaat werd neergezet door de jongens D ploeg
in september 2006. Na een zeer spannende strijd in EttenLeur kwam de ploeg uiteindelijk tien punten tekort om de
Bryan Bastiaanse (hierboven op de 2e
plaats) is een veelbelovende atleet en
felbegeerde hoofdprijs mee naar Vlaardingen te nemen.
beklom al menigmaal het erepodium
Bij de Nederlandse kampioenschappen estafette in 2004
bij nationale kampioenschappen.
behaalden de junioren B met twee clubrecords op zowel de
4 x 100 meter als de 4 x 400 meter de zilveren medaille. Dit was dan nog wel een
prestatie van voor de “Broekpoldertijd”, maar de trend werd toen wel gezet en
door zowel de pupillen, junioren en senioren in de Broekpolder voortgezet.
Het aantal clubrecords, gevestigd in 2005 of later (dus vanaf de verhuizing naar
de Broekpolder) bedraagt in de diverse categorieën:
Meisjes

Dames

pupillen D

0

pupillen D

1

pupillen C

1

Jongens

pupillen C

3

pupillen B

1

pupillen B

3

pupillen A

3

pupillen A

4

junioren D

1

junioren D

8

junioren C

2

junioren C

2

junioren B

4

junioren B

2

junioren A

7

junioren A

5

Heren

1
0

Bij de meisjes pupillen is Julia Baur een naam die we meerdere keren tegenkomen.
Maar ook de oudere meisjes en dames hebben met succes aanvallen gedaan op
de clubrecords. Daar komen we de naam Susan de Vries vele malen tegen.
Monique Leenvaart-Kooij scherpte op de 3 en 5 kilometer de clubrecords aan.
Bij de jongens is Daan Stapersma de beste pupil. In diverse categorieën zien we
zijn naam terug. Bij de junioren zijn Daniël Oldenstam en Bas Kentie de trendsetters, terwijl Bryan Bastiaanse de vlaggendrager is bij de oudste junioren. Hij is de
bronzen medaillewinnaar bij het hinkstapspringen junioren A indoor. In de open
lucht vestigde hij op dit nummer met 14 meter 19 centimeter een sterk clubrecord.
Uit de vele clubrecords die de afgelopen jaren sneuvelden blijkt dat de prestatiecurve omhoog loopt.
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Furore 42 jaar oud
Toen Fortuna in 1965 over een eigen accommodatie
beschikte was de tijd rijp om verder te groeien tot een volwaardige vereniging. Een clubblad hoorde daarbij en in 1966
zag het eerste verenigingsorgaan het levenslicht. De redactie bestond uit J.P.A van der Meer, A.A.Bouwens en J.A. den
Broeder. In de eerste uitgave, bestaande uit drie dubbelzijdig gestencilde A viertjes, werden de leden verzocht een
klinkende naam te bedenken voor het clubblad. De beste
inzending zou worden beloond met een prijs. Uit drie inzendingen is het Jack van der Meer die de prijs wint met zijn
keuze voor: “Fortuna’s Furore”. Naast deze naam is op de
voorpagina ook een hoofd met wapperende haren te zien,
voorstellende “Fortuna”, de geluksgodin, de lotbeschikster.
In de beginjaren valt verder op dat er veel gebruik gemaakt
wordt van pseudoniemen, zoals Ben Sawoud, Jé de Bé en
P. Otten-Kijker.
Negen keer zou de Furore dat eerste jaar verschijnen. Het
typen gebeurde met een mechanische typemachine. Elk
typefoutje werd met correctielak (een soort nagellak) weggeverfd en dan kon de letter opnieuw worden aangeslagen.
Daarna was het een kwestie van stencilen en nieten.

De voorpagina van een van de eerste
clubbladen van Fortuna.

Gaande weg kreeg de Furore meer body. De redactie veranderde door de jaren heen regelmatig van samenstelling
en ook de techniek stond niet stil. De stencilmachine verdween en een professionele drukker nam deze taak over.
Ruim anderhalf decennium, tot begin dit jaar, kwam het
clubblad geheel in eigen beheer tot stand. Nu is het ontwerp en productie van de omslag in professionele handen
gegeven.

Het laatste ontwerp van het omslag
van het clubblad in 2008.

De inhoud is 42 jaar gelijk gebleven wat betreft aankondigingen en wedstrijduitslagen. Wel is er sprake van een
kleiner formaat en is ook op enig moment de “s” verdwenen
uit “Fortuna’s Furore”. Wat betreft de wedstrijdverslagen
en puur atletiektechnische artikelen zijn er betere tijden
geweest. Ook de bezorging was tot zo’n 10 jaar geleden
goed geregeld. Bij elk lid viel de Furore op de deurmat.
Tegenwoordig is de enige mogelijkheid om het blad in bezit
te krijgen er een bij de trainer op te halen. Sinds begin 2008
is besloten de uitslagen niet meer in het clubblad te plaatsten maar uitsluitend op de website te publiceren.

Een pagina van de website
www.avfortuna.nl

De tijd staat niet stil. Een prachtige website neemt steeds meer de plaats in van
het tastbare papier, zodat op deze moderne manier de informatie verkregen kan
worden.
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De voorzitters van Fortuna
In 60 jaar heeft Fortuna elf verschillende voorzitters gekend. Hieronder het overzicht en de jaren dat leiding werd gegeven aan de vereniging:
1.

1948

–

1949

2. Leen Verhage

Mevrouw Moerman-Bovenberg

1949

–

1950

3. Dick Ringlever

1950

–

1972

4. Hans Scheﬀers

1972

–

1975

5. Jack van der Meer

1975

–

1978

6. Peter Spek

1978

–

1985

7.

1985

–

1989

8. Ruud Muuren

1989

–

1995

9. Henk Schutte

1995

–

1998

10. Dennis Dirks

1998

–

1999

11. Jos van der Vaart

1999

–

2003

12. Bas van der Raaf

2003

–

heden

Hans Scheﬀers

Na een moeizame start eind jaren ’40, met al
direct in korte tijd twee voorzittermutaties,
is het Dick Ringlever die binnen de nog jonge
vereniging voor stabiliteit zorgt en 22 jaar
voorzitter zal blijven. Onder zijn leiding krijgt
Fortuna na lange strijd in 1964 de beschikking
over een sintelbaan. Vanaf dat moment ontwikkelt zich de baanatletiek pas echt en groeien de
prestaties geleidelijk naar een hoog niveau.
Dick Ringlever wordt bij zijn aftreden benoemd
tot erevoorzitter.

Hans Scheﬀers.

Hans Scheﬀers, zelf nog actief atleet, volgt hem
op. Fortuna krijgt in deze periode de beschikking
over statuten en een huishoudelijk reglement en
ontvangt tevens de koninklijke goedkeuring.
De prestaties blijven groeien. In 1973 promoveert
de herenploeg naar de hoofdklasse.
Jack van der Meer volgt Hans Scheﬀers op en
maakt als speerpunt van beleid het realiseren
van een nieuw stenen clubgebouw. De oude
houten kantine was gammel en ook te klein
geworden. Een langdurig proces, dat met succes
werd afgesloten.

Peter Spek.

Tijdens de opening van het nieuwe gebouw in
1978 is Jack van der Meer echter net opgevolgd
door Peter Spek. Hij zal het voorzitterschap
zeven jaar lang vervullen. Een roerige periode,
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waarin vooral de wegatletiek zich explosief ontwikkelt. In de laatste jaren van
zijn voorzitterschap wordt de noodzaak van een nieuwe kunststof atletiekbaan
urgent, maar ondanks vele initiatieven (zie elders in dit boekje) lukt het vooralsnog niet de gemeente Vlaardingen over de streep te trekken.
In 1985 treedt Hans Scheﬀers voor de tweede keer aan als voorzitter. In eendrachtige samenwerking met secretaris Bert Hendrikse wordt vol ingezet op
realisering van een kunststofbaan. De baanatletiek dreigt anders onherroepelijk
ten onder te gaan. Uiteindelijk wordt voldoende politiek draagvlak verkregen en
kan in 1987 de nieuwe kunststofbaan in gebruik worden genomen.
Tijdens het voorzitterschap van Ruud Muuren wordt de heren veteranenploeg vier
keer op rij kampioen van Nederland en blijft ook de wegatletiek het goed doen.
Tijdens de periode van Henk Schutte blijft het ledental groeien en ondergaat de
verenigingsstructuur de nodige verandering. Er wordt gekozen voor een model
dat aansluit bij dat van de grote buren uit Rotterdam, PAC en Rotterdam Atletiek.
Dennis Dirks neemt het stokje over van Henk
Schutte, maar is te kort voorzitter geweest om
een duidelijk stempel op de vereniging te zetten.
Als Jos van der Vaart de voorzittershamer overneemt wordt verhuizing naar de Broekpolder
en samenwerking met de R.O.V.S al heel snel
manifest. Een roerige periode, omdat menig
Fortunees er moeite mee heeft de autonomie
van baan en clubgebouw prijs te geven.
Onder het voorzitterschap van Bas van der Raaf
wordt de onvermijdelijke verhuizing naar de
Polderpoort gerealiseerd. Op deze locatie wordt
korte tijd later het initiatief genomen tot het
Jos van der Vaart.
oprichten van de Fortuna loopschool, waardoor
een verdere explosieve groei van het aantal leden plaatsvindt. De vereniging telt
momenteel bijna duizend leden.
Naast elf voorzitters heeft Fortuna in de 60 jaar van haar bestaan 72 bestuursleden gehad.
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Ontwikkelingen in de baan- en wegatletiek
Sinds Fortuna de beschikking kreeg over een sintelbaan is het vooral de baanatletiek geweest die zich sterk ontwikkelde. Van 1965 tot begin jaren ’80 beschikte de
vereniging over een groep sterke baanatleten en atletes. De wegatletiek was in
die tijd nog duidelijk in opkomst. Ook landelijk was deze trend zichtbaar. Dit werd
vooral versterkt door de successen van Gerard Nijboer, die eerst een geweldig
Nederlands record liep op de Amsterdam marathon, zilver pakte op de Olympische Spelen in Moskou 1980 en Europees kampioen werd in Athene (1982). Lopen
op de weg werd in korte tijd populair. Ook Fortuna merkte dat. Sponsoren deden
hun intrede in de atletiek. Binnen een paar jaar tijd waren er drie trainers nodig
om de wegatleten te begeleiden, waarbij gewerkt werd met niveaugroepen.
Tegelijkertijd ontwikkelde zich ook de recreatieatletiek stormachtig. Veel recreanten besloten echter al snel een wedstrijdlicentie
aan te vragen en stapten af van het louter meedoen
aan prestatielopen.
De baanatletiek beleefde in de jaren ’80 echter
moeilijke tijden. De prestaties namen af, vooral op
de technische nummers. Dit mede als gevolg van de
slechte conditie van de verouderde sintelbaan. De
hausse in de wegatletiek zette zich echter door tot
diep in de jaren ’90. Onder de bezielende leiding van
de trainers Sjaak Hoogendijk en Arie van Embden
groeide de langeafstandsgroep gestaag en werd er
vooral in de breedte uitstekend gepresteerd. Er werd
hard en gedisciplineerd getraind, met als gevolg dat
een groot aantal Fortuna atleten de marathon ruim
binnen de 3 uur liep. Tijdens de Rotterdam marathon was het aantal rood/gele tenues jarenlang in
Trainer Arie van Embden zorgde voor de nodige
prestaties bij het lange afstandlopen.
ruime mate vertegenwoordigd. De top van de vereniging presteerde vanaf ruwweg 1983 t/m 1994 dan
ook meer dan uitstekend. Wat te denken van gemiddelden van de vijf beste atleten op afstanden als 15 kilometer, halve marathon en marathon in deze jaren:
•

15 kilometer

rond de 49 minuten

•

Halve marathon

rond de 1 uur 11 minuten

•

Marathon

rond de 2 uur 31 minuten

In dezelfde periode kroop ook de baanatletiek uit het dal. Een aantal oud-coryfeeën was gestopt of verhuisd, wat leidde tot een terugval eind jaren ’70 begin
jaren ’80. Een aantal anderen bleef echter, ondanks het naderen der veteranenleeftijd, atletiek bedrijven. Talentvolle jongeren als Jaap Dijksma, Edwin Overbeeke, Melvin Smith, Fermin da Costa Gomez, Robert Paul Aalbrecht, Gerrit
Bruinsma, Gilles de Rooy en Cees den Hoedt vormden samen met deze kern
wederom een sterke ploeg, die op hoog niveau zou presteren. Ook de dames
presteerden op de baan bijzonder goed. Diverse clubrecords uit die tijd zijn daar
het bewijs van. Een extra stimulans was daarbij de ingebruikname van de kunst-
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De ontwikkeling van het lange afstandlopen zorgde ervoor dat het ledental van Fortuna explosief steeg.

stofbaan in 1987. De prestaties op vooral de loopnummers verbeterden vanaf dat
moment zienderogen. Marius de Snaijer voor de weg en Hans Scheﬀers voor de
baan waren de eerste Fortunezen die binnen de veteranenatletiek aan de weg
timmerden. Enige jaren later leverde de heren veteranenploeg een unieke en in
Nederland nog niet geëvenaarde prestatie door vier keer op rij (1989 t/m 1992)
kampioen van Nederland te worden.
De terugval in zowel de baanatletiek als de wegatletiek diende zich min of meer
gelijktijdig aan. Medio jaren ’90 was het eerst de beurt aan de baanatletiek en
rond de eeuwwisseling aan de wegatletiek. Een sterke generatie atleten stopte
deﬁnitief met wedstrijden en de prestaties van degenen die wel doorgingen werden minder met het klimmen der jaren. Helaas was er op beide fronten van aanvulling vanuit de jeugd onvoldoende sprake.
De laatste tien jaar, in het bijzonder de laatste vijf jaar, heeft de wegatletiek een
grote vlucht genomen. Niet zozeer vanwege grote prestaties, maar gezien een
enorme toename van het aantal leden. De gezondheids- en ﬁtheidsrage heeft
hier in sterke mate toe bijgedragen. “Bewegen moet”, gestimuleerd door Rijk,
gemeenten en NOC/NSF, werd een landelijk begrip en heeft een ware explosie
van het aantal leden tot gevolg gehad. Fortuna heeft alle zeilen moeten bijzetten
om deze grote groep lopers en loopsters op te vangen en hen een passende loopgroep aan te bieden. Bij zowel de loopschool alsook bij de overige loopgroepen is
sprake van voldoende en goed opgeleid kader.
De ontwikkeling van de breedtesport en populariteit van de schoolsport heeft
ook de baanatletiek een nieuwe impuls gegeven. Onder invloed daarvan is de
laatste jaren sprake van een toename van het aantal leden, vooral jeugdleden.
Met bijna duizend leden en zestig gekwaliﬁceerde trainers en trainsters behoort
Fortuna tot één van de grootste en sterkste verenigingen in de regio Rijnmond.
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Nederlandse kampioenen masters*
In het nu volgend overzicht zijn alleen de kampioenen opgenomen. Het vermelden van ook
2e en 3e plaatsen zou een te uitgebreid en onoverzichtelijk overzicht tot gevolg hebben.
Jaar

Naam

Cat.

Nummer

Prestatie

1982

Marius de Snaijer

M 40

15 kilometer

48 min. 08,6 sec.

1984

Marius de Snaijer

M 40

Marathon

2 uur 23 min. 09 sec.

1984

Marius de Snaijer

M 40

15 kilometer

49 min. 06 sec.

1987

Marius de Snaijer

M 45

15 kilometer

49 min. 53 sec.

1987

Hans Scheﬀers

M 40

Hoogspringen

1,83 meter

1988

Boy van Heemstede Obelt

M 55

400 meter

59,4 sec.

1988

Teo Maat

M 40

Speerwerpen

49,66 meter

1989

Boy van Heemstede Obelt

M 55

200 meter

26,67 sec.

1989

Teo Maat

M 40

Speerwerpen

49,46 meter

1991

Boy van Heemstede Obelt

M 60

200 meter

28,27 sec.

1991

Boy van Heemstede Obelt

M 60

400 meter

61,43 sec.

1991

Louis Spek

M 40

verspringen

6,15 meter

1992

Boy van Heemstede Obelt

M 60

100 meter

13,73 sec.

1992

Boy van Heemstede Obelt

M 60

200 meter

27,46 sec.

1992

Boy van Heemstede Obelt

M 60

400 meter

62,29 sec.

1992

Hans Scheﬀers

M 45

Verspringen

5,56 meter

1992

Hans Scheﬀers

M 45

Hoogspringen

1,75 meter

1993

Marius de Snaijer

M 50

5000 meter

16 min. 47,48 sec.

1993

Marius de Snaijer

M 50

15 kilometer

51 min. 40 sec.

1993

Boy van Heemstede Obelt

M 60

100 meter

13,60 sec.

1993

Boy van Heemstede Obelt

M 60

200 meter

27,61 sec

1993

Boy van Heemstede Obelt

M 60

400 meter

62,77 sec.

1994

Marius de Snaijer

M 50

15 kilometer

53 min. 15 sec.

1994

Karel Leeuwangh

M 55

15 kilometer

57 min. 11 sec.

1994

Karel Leeuwangh

M 55

Marathon

2 uur 50 min. 12 sec.

1995

Boy van Heemstede Obelt

M 60

400 meter

66,51 sec.

1996

Boy van Heemstede Obelt

M 65

200 meter

29,81 sec.

1996

Boy van Heemstede Obelt

M 65

400 meter

64,39 sec.

1996

Rien Oele

M 50

5000 meter

17 min. 06,6 sec.

1997

Boy van Heemstede Obelt

M 65

400 meter

1 min. 07,98 sec.

1997

Boy van Heemstede Obelt

M 65

800 meter

3 min. 02,21 sec.

1997

Rien Oele

M 50

5000 meter

17 min. 40,89 sec.

1998

Robert van Zanten

M 40

3000 m. steeple

10 min. 09,88 sec.

1998

Willem de Koning

M 65

Marathon

3 uur 38 min. 56 sec.

1998

Wim Mastenbroek

M 70

15 kilometer

1 uur 15 min. 42 sec.

1998

Wim Mastenbroek

M 70

Marathon

3 uur 41 min. 59 sec.

1999

Wim Mastenbroek

M 70

Veldloop

–

1999

Boy van Heemstede Obelt

M 65

400 meter

1 min. 09,68 sec.

1999

Teo Maat

M 50

Polshoogspringen

2,90 meter

1999

Karel Leeuwangh

M 60

15 kilometer

58 min. 53 sec.

* voorheen veteranen
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Het sportcomplex Polderpoort tijdens een jeugdwedstrijd.

De toekomst van Fortuna
Sinds september 2005 beschikt Fortuna over een prachtige atletiekbaan aan
de rand van de Broekpolder. De vereniging is in de loop der jaren dermate groot
geworden dat het beleid aan alle kanten bijgesteld moest worden om alle leden
tevreden te stellen. Vooral de jeugdafdeling heeft heel veel talenten die op
landelijk niveau uitstekend presteren. Om deze jeugdige atleten te behouden
voor de vereniging heeft Fortuna samen met andere regionale verenigingen een
convenant opgesteld om de toptalenten van deze verenigingen te bundelen en
training te krijgen van een toptrainer in hun discipline. Dat kan bijvoorbeeld
horden zijn bij Rotterdam Atletiek, werpnummers bij Fortuna, springen bij
Energie enzovoorts.
Gezien de ontwikkelingen binnen de Polderpoort wordt de roep om een eigen
clubgebouw steeds groter. Veel leden geven aan dat de prijzen van de horeca veel
te hoog zijn, zeker voor de jeugd. Met name voor hen is het gemis van een eigen
ontmoetingsruimte voelbaar. Voor allerhande activiteiten, zoals disco, speldagen
moet uitgeweken worden naar een andere accommodatie. Dit kan nooit de opzet
zijn geweest bij de start van het Polderpoort complex. Het bestuur van Fortuna is
zich hier terdege van bewust en hoopt in ieder geval op termijn een jeugdhonk te
realiseren.
Ook zijn er ontwikkelingen gaande met betrekking tot de wegatletiek. Op dit
moment zijn daar nog geen concrete afspraken over. Zo te zien is er na 60 jaar
nog voldoende werk aan de winkel. Dit kan alleen succesvol zijn als alle leden op
gezette tijden hun steentje bijdragen.

47

Nederlandse kampioenen masters (vervolg)
1999

Karel Leeuwangh

M 60

Marathon

2 uur 59 min. 28 sec.

2000

Rien Oele

M 55

5000 meter

17 min. 35,98 sec.

2000

Rien Oele

M 55

15 kilometer

54 min. 20 sec.

2000

Karel Leeuwangh

M 60

15 kilometer

59 min. 38 sec.

2000

Boy van Heemstede Obelt

M 65

400 meter

1 min. 07,67 sec.

2001

Michel de Maat

M 40

Marathon

2 uur 34 min. 44 sec.

2001

Teo Maat

M 50

Polshoogspringen

3,00 meter

2002

Boy van Heemstede Obelt

M 70

400 meter

1 min. 21,35 sec.

2003

Teo Maat

M 55

Hoogspringen

1,58 meter

2003

Teo maat

M 55

Polshoogspringen

3,00 meter

2003

Teo Maat

M 55

Kogelstoten

12,36 meter

2003

Teo Maat

M 55

Discuswerpen

41,46 meter

2003

Teo Maat

M 55

Speerwerpen

47,59 meter

2004

Teo Maat

M 55

Speerwerpen

41,51 meter

2004

Karel Leeuwangh

M 65

5000 meter

20 min. 15,82 sec.

2004

Karel Leeuwangh

M 65

Marathon

3 uur 14 min. 32 sec.

2004

Boy van Heemstede Obelt

M 70

200 meter

33,61 sec.

2004

Boy van Heemstede Obelt

M 70

400 meter

1 min. 20,65 sec.

2005

Teo Maat

M 55

Hoogspringen

1,55 meter

2005

Teo Maat

M 55

Speerwerpen

45,11 meter

2005

Rien Oele

M 60

10 kilometer

38 min. 35 sec.

2005

Karel Leeuwangh

M 65

Marathon

3 uur 18 min. 33 sec.

2006

Jan van Bodegom

M 55

Speerwerpen

44,80 meter

2007

Cees den Hoedt

M 50

Kogelstoten

13,30 meter

2007

Boy van Heemstede Obelt

M 75

200 meter

33,23 sec.

2007

Boy van Heemstede Obelt

M 75

400 meter

1 min. 19,6 sec.

Boy van Heemstede Obelt verbaasde nog op hoge leeftijd
met opvallende prestaties op de atletiekbaan.
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