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

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

René Bellaart  
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Mail Nieuwsbrief: nieuwsbrieffortius@outlook.com 

 
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Na de gebruikelijke vakantiestop hebben we eindelijk 
weer een gevulde Fortius Nieuwsbrief. Vooral de 
baanwedstrijden konden weer worden gehouden, voor 
de wegwedstrijden was het nog behelpen, maar ook 
daar konden we al enkele resultaten optekenen. Er 
waren zelfs clubkampioenschappen met clubrecords en 
veel persoonlijke records. 
De wegatleet die het meest profiteerde van de 
alternatieve wegwedstrijden was Timo de Geus, ook 
meteen de hoop voor de toekomst op de weg. Met hem 
waren we in gesprek en we stellen deze atleet die nog 
maar kort lid van Fortius is, in een interview voor aan 
de club. 
Verder hebben we tot onze vreugde alle rubrieken weer 
kunnen vullen. Nu maar hopen dat het zo blijft. 

 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 oktober 2020: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur 
 
• Het bestuur hoopt dat iedereen toch heeft kunnen genieten van de vakantie. Misschien in 

Nederland of in niet-risicogebieden in het buitenland. Normaal na de vakantie wordt er weer 
opgestart met het verenigingsleven, de trainingen en wedstrijden, echter het is nog steeds niet 
normaal. Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken weer fors toegenomen en het is 
ongewis wat de toekomst brengt. Komt er een tweede golf, raken de IC’s weer overbelast, komt 
het vaccin op tijd? Mensen worden nonchalanter en nemen de coronamaatregelen niet meer zo 
nauw, gaan zich er tegen verzetten of ontkennen het. Wij moeten ALERT blijven. Derhalve blijven 
de genomen maatregelen rond de trainingen (atletiekaccommodatie, sporthal Reeweg, sporthal 
MOK, locatie H.-I.-Ambacht en andere externe locaties) nog steeds van kracht.  
Dus nogmaals: blijf bij klachten thuis en laat je testen bij de GGD, was je handen met grote 
regelmaat, houd 1½ meter afstand, vermijd drukte, kleed je bij voorkeur thuis om, ga na de 
training naar huis, (de kleedkamers en douches zijn wel open, doch hier geldt ook de 1½ meter 
afstand), ga naar de verzamelplaatsen voor aanvang van de training, publiek (ouders) is 
toegestaan, mits zij achter het hek blijven onder de balustrade van de sporthal met 1½ meter 
afstand en niet gaan uitzwermen over het terrein, zie ook de nieuwsflits van 1 september, 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/images/Nieuwsflitsen/Nieuwsflits_2020_09_01.pdf. 
 

• Het bestuur maakt zich zorgen over de toekomst van Fortius. De coronacrisis heeft een flinke 
impact op Fortius. Het ledental is met 15% afgenomen met als gevolg een forse daling van de 
contributie-inkomsten. De kantine, een belangrijke inkomstenbron, is sinds maart gesloten, dus 
geen inkomsten. Wedstrijden hebben niet plaats kunnen vinden, waardoor ook hiervan geen 
inkomsten waren. Gelukkig heeft Fortius gebruik kunnen maken van de overheidsregelingen. En 
zeker niet te vergeten de bereidheid van de leden om hun contributie door te blijven betalen. Het 
bestuur is dankbaar voor hun loyaliteit aan de vereniging. Echter, het ziet er naar uit dat de crisis 
nog maanden kan gaan duren. Het bestuur heeft besloten om investeringen en aanschaf van 
materiaal tijdelijk uit te stellen. Tevens zal er op de reserves worden ingeteerd. Gehoopt wordt dat 
er snel een vaccin beschikbaar komt. Een ander zorgelijk onderwerp is de bezetting van het 
bestuur. Twee bestuursleden, die wilden aftreden, hebben hun aftreden uitgesteld in verband met 
de coronacrises. Drie andere leden (het dagelijks bestuur) hebben te kennen gegeven binnen 
twee jaar te willen stoppen. Derhalve een groot probleem en daarom dan ook de oproep aan de 
leden, die de ambitie hebben om de vereniging te leiden en de koers voor de komende jaren te 
bepalen, zich aan te melden via de secretaris@foritiusdrechtsteden.nl. 
  

• De verbouwing van de kantine gaat langzamer dan gepland, ondanks dat een groep vrijwilligers 
hard aan het werk is, waarvoor veel waardering. Gehoopt wordt dat de openstelling begin oktober 
gaat plaatsvinden. Fortius beschikt dan over een aantrekkelijke, moderne, frisse en lichte kantine. 
Geopperd is om het geen kantine meer te noemen, maar bijvoorbeeld het Fortius Home, de 
Fortius Lounge of iets dergelijks. Het bestuur roept de leden op om hierover mee te denken (kan 
iemand een Nederlandse term bedenken? red). Suggesties zijn welkom en kunnen gestuurd 
worden naar secretaris@fortiusdrechtsteden.nl. Overigens zullen na de openstelling ook de 
coronamaatregelen, die gelden voor de horeca, moeten worden nageleefd. Dit houdt onder 
andere in dat er maar een gelimiteerd aantal personen aanwezig kan zijn. Het bestuur komt hier 
later op terug.    
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• Op 15 juli vond de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats in de sporthal Reeweg. Op de 
website werd een beknopt verslag geplaatst, maar het uitgebreide verslag is gereed, zie 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/images/Bestuur/Verslag_124e_algemene_ledenvergadering_Fo
rtius_15_juli_2020.pdf. 
 

• De afgelopen weken ontvingen wij het trieste nieuws van het overlijden van twee oud-leden van 
Fortius. 
Maurice van de Wetering van de afdeling fitness overleed op 11 augustus 2020 op 65-jarige 
leeftijd. Hij had vorig jaar zijn 24-jarig lidmaatschap opgezegd ten gevolge van ziekte. Hij was 
trainer geweest bij Hercules en begeleidde de afgelopen jaren een groepje gewichtheffers. 
Jan de Jong van de afdeling atletiek, Parthenon, overleed op 6 september 2020 op 67-jarige 
leeftijd. Hij had in 2018 zijn 23-jarig lidmaatschap opgezegd eveneens als gevolg van ziekte. Hij 
was enige jaren bestuurslid geweest van de organisatie van de Drechtstedenloop en was 
bovendien vrijwilliger. 
Het bestuur heeft de familie sterkte toegewenst bij het verwerken van het verlies. 
 

• Op 2 september heeft onze medewerker Peter Haring in verband met het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd zijn werkzaamheden voor Fortius beëindigd. Peter gaat genieten van zijn 
pensioen, maar heeft te kennen gegeven om als vrijwilliger toezicht te blijven houden in de 
fitness, op overeengekomen avonden. Peter bedankt! 

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Advertentie] 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Het meest aansprekende clubrecord van de afgelopen twee maanden is zonder 
twijfel de 4,80 m polsstokhoog van Duane van Dijkhuizen. Duane won op 12 
september de zilveren medaille op de NK U20 met die hoogte. Het was niet 
alleen een nieuw clubrecord bij de jongens junioren A, maar ook een verbetering 
met 18 cm van het clubrecord voor mannen senioren. Het clubrecord had sinds 
2008 op naam gestaan van Yannick Slikboer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De clubkampioenschappen van 5 september bezorgden onze werkgroep statistiek flink wat werk, 
want de ranglijsten werden hier en daar flink opgeschud. Bij de masters werden niet minder dan zes 
clubrecords opgetekend, waarvan twee op naam van Ko Florusse.  
Een overzicht van de clubrecords tijdens de clubkampioenschappen: 
 

Ko Florusse  M70  discus 28,82 m en kogel  9,21 m 
Gerard Groothuizen  M65  1500 m 5:46,97 
Mark Uilhoorn   M55  hoog 1,36 m 
Nayma Seddik   V45  1500 m 5:40,75 
Ellen Zaal    V50  1500 m 5:56,49. 

 
Voor Ellen was het het tweede clubrecord binnen een maand, want op 18 juli had ze in Utrecht ook al 
het clubrecord 800 m V50 verbeterd tot 2:50,89. Het oude record stond met 2:57,33 op naam van 
Carine Banga en was uit 2019. 
 
 
PRESTATIELIJSTEN 
 

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

[door Henk Nugteren] 
 
De afgelopen maanden werden er na de covidstop al weer veel baanwedstrijden georganiseerd, al 
dan niet in aangepaste vorm, zoals valt op te merken aan de wedstrijdverslagen in de rubriek Baan 
en Indoor in deze nieuwsbrief. Voor wegwedstrijden ligt dat wat moeilijker omdat massale deelname 
onvermijdelijk tot conflicten met de vereiste anderhalve meter afstandsregel leidt. Toch deed Timo de 
Geus al mee aan wedstrijden in Hellevoetsluis en Rijen. Omdat Timo nog niet zo heel lang lid is van 
Fortius, maar toch tot de top van onze wegatleten behoort, leek het ons gepast met hem in gesprek 
te gaan. Enerzijds om hem aan de Fortiusgemeenschap voor te stellen, anderzijds om te zien hoe 
hij de lock-downperiode is doorgekomen en wat zijn ambities voor de toekomst zijn. 
 
Het hardloopvirus heeft Timo van zijn vader gekregen. Zodra hij 
kon lopen ging hij ook meteen hardlopen, aanvankelijk met zijn 
vier broers, maar uiteindelijk was hij de enige van de vijf jon-
gens die er actief mee door is gegaan. Toen hij vier was liep hij 
al zijn eerste wedstrijd tijdens de Seuterloop in zijn woonplaats 
’s-Gravendeel. En dat ging heel goed en hij had er ook heel 
veel plezier in. Achteraf heeft hij er spijt van dat hij niet toen al 
meteen lid is geworden van een atletiekvereniging. Volgens 
Timo zou dat zeker geholpen hebben in de ontwikkeling als 
loper en daar had hij zelfs nu nog baat bij kunnen hebben. Maar 
het is ook wel weer te begrijpen want in ’s-Gravendeel was 
geen vereniging en een vierjarige jongen kon moeilijk alleen 
naar Dordt of Oud-Beijerland fietsen. Bovendien hadden zijn 
ouders het met vijf jongens waarschijnlijk te druk om hem 
wekelijks te brengen en te halen. Dat Timo als kind op voetbal 
terecht kwam was in die tijd vrijwel onvermijdelijk, maar ook 
daar beleefde hij het meeste plezier aan het rennen. 
 
Toen Timo naar de middelbare school in Dordrecht ging, 
werden de kriebels voor het hardlopen zo sterk dat hij een tijdje 
bij Hercules ging trainen. Daar maakte hij ook kennis met 
andere atletiekonderdelen zoals kogelstoten en verspringen, 
maar het meest werd hij toch aangetrokken tot het hardlopen. 
Daarbij waren de wedstrijden van cruciaal belang en de 
belangrijkste drijfveer om het hardlopen altijd maar te blijven 
doen. En zo is het nog steeds. Was het in die jaren nog 
voornamelijk de gezelligheid van de wedstrijden die voorop 
stond, naarmate hij ouder werd was hij steeds meer gericht op 
snellere tijden en podiumplaatsen. Naar Hercules ging hij 
meestal op de fiets, maar dat werd op een gegeven moment te belastend, vandaar dat de periode bij Hercules 
maar kort duurde. 
 
Voordat Timo vorig jaar bij Fortius kwam had hij een jaar of zeven bij Spirit in Oud-Beijerland getraind. Toen 
bij Spirit de snelste trainingsgroep (groep 1) uit elkaar was gevallen en Harry Gerritse schema’s voor Timo 
begon te maken en er bovendien een blessure tussen kwam, was het tijd voor een overstap naar Fortius.  
De inmiddels bijna dertigjarige Timo is voornamelijk wegatleet, die zich toelegt op afstanden tussen 5 km en 
de halve marathon. Ambities voor een hele marathon heeft hij nog niet, maar wat niet is kan altijd nog komen. 
Zes jaar geleden is hij ook met crossen begonnen en dat doet hij elk jaar steeds meer omdat hij het ook 
steeds leuker is gaan vinden. Maar toch is voor hem het belangrijkste doel van crossen in de winter om er na 

Een oude foto laat zien dat Timo al lang geleden 
actief was in Dordrecht: hier jaren terug tijdens 
de Albert Schweitzerloop. 
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de winter profijt van te hebben. Baanwedstrijden daarentegen vindt hij maar vervelend, ook omdat die meestal 
wat later op de avond zijn en dan is Timo als ochtendmens niet in zijn beste doen. Een competitiewedstrijd 
voor Fortius in de middag beschouwt hij wel als een mogelijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timo traint voornamelijk alleen en als hij op de baan traint dan doet hij mee met groep A. Meestal doet hij de 
warming-up met de groep, maar heeft hij voor het hoofdprogramma zijn eigen schema. Die schema’s worden 
nog steeds gemaakt door zijn trainer Harry Gerritse en samen met hem probeert hij tot snellere tijden te 
komen. In principe traint Timo zes dagen per week, waaronder een keer een training op de baan, al hangt het 
wel af van eventuele wedstrijden waar rekening mee moet worden gehouden. 
Als andere lopers hem vragen om advies voor hun trainingen, vertelt hij hen uit eigen ervaring dat afwisseling 
in de trainingen belangrijk zijn, niet alleen voor het trainingseffect, maar ook om het plezier in het lopen te 
behouden. Dus niet alleen duurtrainingen of alleen intervaltrainingen, maar een verantwoorde mix van 
verschillende trainingselementen en dan bij de intervaltrainingen ook variëren in duur-interval, tempo-interval 
en snelheid-interval. 
 
Het persoonlijk record dat Timo vorig jaar op de halve 
marathon liep tijdens de Van Zuilichem Vlietloop in Oud-
Gastel, 1:10:29, rekent hij tot een van zijn beste prestaties 
tot nu toe. Voor dit jaar had hij zich ten doel gesteld de 
halve marathon binnen 1 uur en 10 minuten te lopen en 
had daarvoor vier wedstrijden geselecteerd. De eerste 
daarvan was de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon in 
maart, een van de eerste wedstrijden die werd 
geannuleerd vanwege de pandemie. Van de overige 
wedstrijden is er tot nog toe nog geen enkele doorgegaan 
en zo viel alles door covid in duigen. Ook voor andere 
afstanden had hij zich doelen gesteld, die evenmin 
konden worden waargemaakt dit jaar: 5 km in 15:30  en 
10 km onder 32 minuten. Maar er is toch hoop dat er nog 
iets bereikt kan worden dit jaar, want onlangs liep Timo 
twee keer een 10 km en hij won ze beide. De Vestingloop in Hellevoetsluis was volledig voor Timo in 34:33, 
tijdens het Rondje Rijen had hij nog drie masters voor zich, maar won bij de MSen in 34:21. Nog geen 
toptijden, maar daar is hij zich ook wel van bewust, want kort gezegd liepen beide wedstrijden niet naar wens, 
ondanks de winst. Gebrek aan wedstrijdritme mag zeker voor Timo een excuus zijn, want voor hem zijn 
wedstrijden de belangrijkste elementen van een loopseizoen, waarin hij dus echt moet groeien. Nu maar 

In de winter traint Timo hardheid tijdens het crossen. Maar aan de manier waarop hij de crossen loopt is ook te zien 
dat hij er lol in heeft en zich geeft voor een goede klassering. Beide foto’s zijn genomen tijdens de zware Spado Cross 
van 8 december 2019 in Bergen op Zoom, die Timo afgetekend won.  

Drechtstadloop 2019: Dit werd geen persoonlijk record, 
maar wel een mooie zevende plaats in 1:12:06, 
waarmee Timo zich presenteerde aan Fortius. 
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hopen dat het loopseizoen dan toch eindelijk weer op gang mag komen en covid niet weer roet in het eten 
gaat gooien.  
Voor wat betreft de trainingen heeft Timo niet echt een lock-down ervaren. Nadat de Riwal Halve Marathon 
werd afgelast, heeft hij een paar weken rustig aan gedaan, maar daarna de training weer opgepakt alsof er 
niets aan de hand was. Dat kon ook omdat we wel naar buiten mochten als we ons maar aan de regels 
hielden, en dat was wel te doen. Het waren voornamelijk de wedstrijden die hij heeft gemist, want dat is toch 
de voornaamste drijfveer om te trainen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Timo woont al zijn hele leven in ’s-Gravendeel. De afgelopen 10 jaar werkte hij ook daar op een 0-uren 
contract bij Partycentrum Concordia. Verder deed hij veel vrijwilligerswerk, maar vanwege covid zijn de 
meeste activiteiten gestopt of staan ze op een laag pitje. 
Voor iemand die zo nauw met ’s-Gravendeel is verbonden, is het niet verwonderlijk dat zijn mooiste 
wedstrijdherinneringen betrekking hebben op de Seuterloop. Vanaf zijn vierde deed Timo daar elk jaar aan 
mee. Tot aan zijn twaalfde verjaardag was dat de 1 km loop, daarna heeft hij altijd de 5 km gelopen. Maar 
vorig jaar liep hij voor het eerst de 10 km en dat werd meteen zijn allermooiste wedstrijd. Het beloofde al een 
mooie strijd te worden met Lars Gerritsen, bij Fortius welbekend, maar helaas moest Lars vanwege een lichte 
blessure afhaken. Timo kon zijn tempo redelijk goed volhouden en won deze 10 km in een mooie tijd van 
32:27. Wat is er mooier dan in je eigen dorp de 10 km winnen? Bij de 1 km en de 5 km stond Timo meestal op 
het podium en ook vaak al op het hoogste schavot, maar voor het eerst de 10 km lopen en meteen winnen: 
“dat is tot nu toe mijn beste wedstrijd”, aldus Timo. 
 
Naast hardlopen wandelt Timo graag en gaat hij af en toe fietsen of zwemmen voor wat afwisseling. Af en toe 
leest hij een boek als hij een goed of interessante exemplaar te pakken kan krijgen. En verder puzzelt hij 
graag, niet alleen kruiswoordpuzzels, filippines of sudoku's, maar ook legpuzzels. Dat laatste lijkt goed bij 
Fortius te passen, want dit is al de derde keer binnen een jaar dat ik iemand interview die van legpuzzels 
houdt. 
Maar voor het zo ver is dat Timo met zijn puzzels achter de geraniums verdwijnt, verwachten we nog wel een 
aantal jaren vuurwerk van hem bij wegwedstrijden in de regio of daar buiten. 
 
  

De Vestingloop in Gorinchem op 8 maart (foto links), gewonnen door Timo, was voor hem ook de laatste wedstrijd 
voordat de covidmaatregelen het seizoen plat gooide. Maar op 6 september hernam Timo zijn zegetocht door alweer 
een Vestingloop te winnen, dit keer in Hellevoetsluis (foto rechts).  
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BAAN EN INDOOR 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
 

DRIE FORTIUSATLETEN OP NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 
 
Nadat de Nederlandse Kampioenschappen atletiek eerder dit jaar waren afgelast in verband met de 
coronapandemie, werden ze in het weekend van 29 en 30 augustus alsnog verwerkt in Utrecht. Van 
Fortius waren drie atleten toegelaten tot de afgeslankte NK. 
Milet Hoornaar liep op zaterdag de 100 meter. Ze slaagde erin zich te plaatsen voor de halve finale 
op grond van haar tijd van 13,04 s in de series. In de halve finale wist ze zich helaas niet te 
verbeteren. 
Op zondag werd Fortius door twee deelnemers vertegenwoordigd op het polsstokhoogspringen. De 
weersomstandigheden waren door een erg harde wind niet ideaal. Saskia van der Boor werd met 
3,20 m zesde bij de vrouwen. 
A-junior Duane van Dijkhuizen stond tussen de grote mannen van het polsstokhoogspringen en deed 
prima mee. De aanvangshoogte was 4,40 m en daarna ging de lat per 20 cm omhoog. De 4.80 m 
haalde hij net niet: het werd een achtste plaats met 4,60 m. Het was duidelijk te zien dat de 4,80 m er 
wel ín zat en dat zou Duane twee weken later op het NK voor atleten onder de 20 jaar laten zien.  
 
 

NK U20: ZILVER DUANE VAN DIJKHUIZEN; STERKE 800 M TIBO VISSER 
 
In het weekend van 12 en 13 september werden in Amersfoort de Nederlandse kampioenschappen 
U18 & U20 verwerkt. Later in het seizoen dan we normaal gewend zijn en in aangepaste vorm. Zo 
werden er minder deelnemers toegelaten dan in voorgaande edities. Van Fortius stonden de 
junioren A Duane van Dijkhuizen, Tibo Visser en Ömer Pesket op de startlijst. Wie hun prestaties 
rechtstreeks wilde volgen was aangewezen op de livestream, want er was in Amersfoort geen 
publiek toegestaan. 
Duane deed het op de eerste dag van de NK fantastisch, want hij won bij het polsstokhoogspringen 
de zilveren medaille met een persoonlijk record van 4,80 m (zie foto in de rubriek Clubrecords). Een 
beetje zuur was wel dat hij het goud verloor doordat hij één foutpoging meer had dan Owen 
Beuckens van AV PEC 1910, die ook niet hoger kwam dan 4,80 m, maar in het begin van de 
wedstrijd minder pogingen nodig had. Duane had een wat stroeve start van de wedstrijd, maar de 
laatste sprongen op 4,70, 4,75 en 4,80 haalde hij allemaal in één keer. De wedstrijd bleef tot de 
laatste seconde spannend. 
Tibo Visser liep op zaterdag de halve finale 800 meter en deed dat bijzonder goed. In een geweldige 
persoonlijk beste tijd van 1:56,87 werd hij tweede in zijn halve-finale-serie. Hij plaatste zich zo 
rechtstreeks voor de finale, die op zondag werd gelopen. In die finale liep hij in 1:57,51 naar een 
mooie zesde plaats. 
Ömer Pesket zette op zaterdag in de series 100 meter met 11,31 s een mooi persoonlijk record met 
toegestane wind neer. Een week eerder had hij op de clubkampioenschappen weliswaar al 11,06 s 
gelopen, maar dat was met een teveel aan windvoordeel. Op de NK U20 was 11,31 niet snel genoeg 
voor de finale. Ömer eindigde in het totale veld als 11de van de 23 deelnemers. 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2020 
 
Normaal vormen de clubkampioenschappen meestal de afsluiting van het baanseizoen. Dit jaar gaat 
alles een beetje anders. Op 5 september 2020 waren de clubkampioenschappen de eerste 
baanwedstrijd op de Dordtse atletiekbaan. De regels voor het publiek waren wat strenger dan in 
andere jaren, maar desondanks hebben de 161 deelnemers een leuke wedstrijd gehad. Het was 
prima weer om buiten te zijn, al stond er wel een harde wind. Door die harde wind kunnen veel goede 
sprint- en verspringprestaties helaas niet erkend worden voor de ranglijsten nu ze geleverd zijn met 
een te groot windvoordeel. Zo kan de fantastische vertesprong van 5,84 m van Cristy Pieter (MJC) 
niet gelden als clubrecord omdat er 4,8 m/s meewind werd gemeten. Ook de prima tijd van 11,06 s 
op de 100 meter van Ömer Pesket (JJA) kan niet worden opgetekend in de ranglijsten (wind: 
+3,8 m/s). 
Voor veel andere onderdelen is de wind niet van belang voor erkenning. Bij het discuswerpen 
bijvoorbeeld is geen sprake van windmeting, al werkt de sterke wind voor sommige atleten wel 
gunstig. Bij de juiste techniek kan een stevige wind onder de discus ervoor zorgen dat hij extra ver 
komt. Julia van Dorp (MJC) beschikt blijkbaar over die juiste techniek, want zij verbeterde haar 
persoonlijk record met bijna twee meter naar 24,86 m. Ook Sven Hurkmans (JJC) liet de discus ver 
vliegen. Hij verbeterde zijn persoonlijk record met een marge van enkele meters naar 34,02 m. Ook 
bij het kogelstoten deed Sven het met 12,01 m opvallend goed. 
Héél veel meer persoonlijke records werden er vandaag verbeterd en bij de masters zelfs een paar 
clubrecords. Alle uitslagen zijn te vinden op Atletiek.nu onder Fortius clubkampioenschappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een fraai beeld om te 
illustreren hoe verbeten er 
gestreden werd op de Fortius 
Clubkampioenschappen. 
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UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd, zie https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius 
Hieronder een samenvatting van de uitslagen van de afgelopen twee maanden.  
 
Anniek de Lange won tijdens een avondwedstrijd 
van Rotterdam Atletiek op vrijdag 17 juli de 80 m bij 
de MJC in 10,54 s. Een mooie tijd en een 
persoonlijk record voor Anniek. 
 
Freek Bosveld (JJC) nam op zaterdag 18 juli deel 
aan een kogelslingerwedstrijd van AV ’47 in 
Boskoop. Het was voor Freek zijn eerste officiële 
wedstrijd op dit technisch moeilijke onderdeel. Hij 
werd tweede met 19,91 m. 
 
Ellen Zaal liep op zaterdag 18 juli in Utrecht een 
snelle 800 meter. In 2:50,89 schreef ze het 
clubrecord V50 op haar naam. Timo de Kok (JJB) 
liep in 4:30,39 een goede 1500 meter. 
 
AAV ’36 organiseerde in Alphen aan den Rijn een 
tweedaagse wedstrijd onder de titel Super Sub 
Meerkamp en meer. Op zaterdag deden Julia en 
Maxim van Dorp mee. Julia (MJC) verbeterde haar 
persoonlijk beste prestatie op het kogelstoten naar 
8,19 m, sprong 3,64 m ver en wierp de speer naar 
22,88 m. Maxim (JJD) sprong 3,89 m ver en liep de 
80 meter horden in 15,34 s. Thyra van Diemen 
(MJB) liep op zondag de 200 meter in 27,46 s. Een 
mooi persoonlijk record waarmee ze binnenkomt in 
de Fortius 10-bestenlijst voor MJB. 
 
AV Gouda organiseerde op vrijdagavond 24 juli 
haar eerste wedstrijd van dit seizoen onder de titel 
Zomeravond Testwedstrijd. Drie Fortiusatleten 
liepen er een 200 meter. Anniek de Lange (MJC) 
verbeterde in 27,13 haar persoonlijk record met 
0,04 s. Thyra van Diemen (MJB) liep de afstand in 
27,95 en Rens van der Elst verbeterde zijn 
categorie-p.r. bij de M50 naar 28,04. Anniek deed 
behalve aan de 200 meter ook nog mee aan het 
hoogspringen en toonde haar bestendigheid op dit 
onderdeel door opnieuw 1,60 m te springen. 
 
Op zaterdag 25 juli won Duane in Bergen op Zoom 
de Pole Vault Try Out Games met 4,45 m. Ook 
Lucas Gennisse deed het in Bergen op Zoom goed 
met een persoonlijk record van 3,25 m en een 
eerste plaats bij de JJC. Femke Wijbenga (MJC) 
sprong 2,45 m en Ota Aigbosuria (JJC) 2,15 m. 
 

Sven Hurkmans (JJC) verbeterde op dinsdagavond 
4 augustus op een avondwedstrijd van Spado in 
Bergen op Zoom twee persoonlijke records. De 
speer smeet hij naar 41,17 m en de kogel stootte hij 
naar 10,65 m. 
 
AV Sprint uit Breda had op zaterdag 8 augustus de 
Limietenwedstrijd in het leven geroepen om atleten 
de gelegenheid te geven een limiet te halen om 
mee te kunnen doen aan de komende NK’s. Ook 
van Fortius gingen op deze bloedhete zaterdag 
enkele atleten naar de in het Mastbos gelegen 
snelle mondobaan. Ze slaagden erin snelle tijden 
neer te zetten. C-juniore Anniek de Lange liep de 
400 meter in een persoonlijke recordtijd van 
63,12 s. Ömer Pesket liep zijn eerste officiële 
100 meter in 11,46 s en kwam met die tijd meteen 
binnen in de 10-bestenlijst voor junioren A van 
Fortius. Rens van der Elst (M50) liep in 27,76 s zijn 
snelste tijd sinds twee jaar op de 200 meter. 
Junior D Maxim van Dorp liep de 80 meter horden in 
15,62 s en de 80 meter vlak in 12,16 s. 
 
In een polsstokwedstrijd van ARV Ilion in 
Zoetermeer werd Yerne Biesterveld op zondag 16 
augustus met 2,30 m tweede bij de jongens 
junioren D. 
 
Op donderdagavond 20 augustus was er op de 
baan van PAC in Rotterdam een wedstrijd in het 
Run2Day Baancircuit. Op het programma stonden 
een 800 en een 3000 meter. Tim Leeman (JJC) was 
van Fortius de enige die koos voor de 800 meter. 
Hij liep de dubbele baanronde in 2:31,20. Op de 
3000 meter had Fortius vijf atleten in de strijd. Van 
hen was Anco Oomsen (MSen) in 9:32,69 de 
snelste. Mees Schneider (JJC) zette een mooie 
10,31,93 op de klokken. Freek Bosveld (JJC) bleef 
met 10:53,98 ook ruim binnen de 11 minuten. 
Menno van Rosmalen (MSen) finishte in 10:43,85. 
Hanneke van Riel (V40) liep 12:14,18. 
 
Spado organiseerde op zaterdag 22 augustus in 
Bergen op Zoom een drukbezochte loopwedstrijd op 
de baan. Op de sprintonderdelen stond een flinke 
wind tegen, waardoor persoonlijke records er niet in 
zaten. Toch slaagde Anniek de Lange (MJC) er nog 
in om de 80 meter in 10,85 s en de 100 meter in 
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13,60 s te lopen. Wessel de Lange (JJB) liep de 100 
meter in 12,66 s. In de uitslagen staat dat Rens van 
der Elst niet is gestart, maar niets is minder waar. 
Rens deed zijn uiterste best op de 200 meter, maar 
helaas werkte de elektronische tijdwaarneming bij 
zijn serie niet, zodat hij Bergen op Zoom verliet 
zonder te weten hoe snel hij was gegaan. 
 
Julia en Maxim van Dorp waren op zaterdag 22 
augustus op de atletiekbaan in Eindhoven te vinden, 
waar ze meededen aan de AtH Trackmeeting. Julia 
(MJB) verbeterde er haar persoonlijk record 
discuswerpen naar 22,88 m. De kogel stootte ze 
8,09 m ver. Maxim (JJD) liep de 80 meter in 12,27 s 
en sprong 3,66 m ver. 
 
Maaike Boon (VSen) deed op zondag 23 augustus 
in Lisse mee aan de Nazomer Instuif van AV De 
Spartaan. Ze zette bij hinkstapsprong een mooie 
reeks sprongen neer, met als verste 9,53 m. Een 
persoonlijk record, maar vanwege een teveel aan 
rugwind (+2,4) is de prestatie niet geldig voor de 

ranglijsten. Ook bij het speerwerpen leverde Maaike 
met 26,90 m een mooie prestatie. 
Op de zomeravondwedstrijd van AV Gouda op 
vrijdag 28 augustus verbeterden Ömer Pesket (JJA) 
en Anniek de Lange (MJC) beiden een persoonlijk 
record. Ömer deed dat in 11,39 s op de 100 meter, 
een verbetering met 0,07 s. Anniek verbeterde haar 
persoonlijk record op de 200 met 0,02 s naar 27,11. 
 
Op zaterdag 12 september organiseerde AV Attila in 
Tilburg een wedstrijd die ze de titel De September 
Wedstrijd meegegeven hadden. Voor de 
deelnemende lopers van Fortius werd het 
inderdaad DE wedstrijd van de maand, want zij 
liepen allen een persoonlijk record. Timo de Kok 
(JJB 2:46,77), Flint Beenen (JJB 2:57,82), Mees 
Schneider (JJC 2:59,85) en Freek Bosveld (JJC 
3:09,25) deden dat op de 1000 meter. Luuk Bosveld 
liep in 1:52,94 zijn beste tijd op de 600 meter. 
Henrik Barendregt liep zich in 5:29,25 op de 
Engelse Mijl de Fortius 10-bestenlijst M40 binnen. 
Ook Menno van Rosmalen (MSen) scoorde in 
5:14,25 op de Mijl een persoonlijk record. 

 
 
ONDERLINGE WERPMEERKAMP 1 OKTOBER 2020 
 
Op donderdagavond 1 oktober wordt er een onderlinge werpmeerkamp georganiseerd. Een werp-
vijfkamp voor junioren A/B, senioren en masters, een werpvierkamp voor junioren C. Inschrijving 
alleen in de eigen categorie. Junioren D worden niet toegelaten.  
Inschrijven kan tot 27 september 2020 om 17:00 uur.  
Inschrijving via Atletiek.nu via deze link: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/34214/  
 
 
INDOOR RECORDWEDSTRIJD 17 OKTOBER 2020 
 
Op zaterdag 17 oktober 2020 organiseren we weer de Indoor Recordwedstrijd, zij het in aangepaste 
vorm. Kijk op onze website voor meer informatie. De recordwedstrijd wordt elk jaar eind oktober 
georganiseerd, zodat pupillen en junioren die per 1 november officieel overgaan naar een nieuwe 
leeftijdscategorie nog een laatste kans hebben om hun records te verbeteren in hun huidige 
categorie. De inschrijving is inmiddels geopend en sluit op 7 oktober. 
Inschrijving via Atletiek.nu via deze link: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/32639/  
 
Hou de website van Fortius in de gaten voor actueel nieuws over onze wedstrijden! 
 
 
ZORG VOOR DE JUISTE SPIKESPUNTJES! 
 
De sportvloer in de atletiekhal is spikebestendig, maar al te lange of te scherpe puntjes zijn 
verboden. Gebruik daarom puntjes met een maximale lengte van 5 mm en een stompe punt, zoals 
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bijvoorbeeld het type X-tree (ceramisch) 5 mm, te verkrijgen bij Runnersworld Dordrecht (Maasplaza, 
Korte Parallelweg 169 in Dordrecht) en bij de Spikeshop in Reeuwijk. 
 
     fout:              goed:            goed: 

Bij het aantreffen van onjuiste spikes zijn de trainers, 
wedstrijdleiders en halbeheerders gemachtigd je te 
verwijderen uit de trainingen, wedstrijden of de sporthal. 
Het is verboden om met spikes de tribunes en 
balustrades te betreden. 

 
 
 
VOLTA-APP IN PLAATS VAN LEDENPAS ATLETIEKUNIE 
 
Begin 2020 is de Atletiekunie overgestapt op een nieuw ledensysteem: Volta. Hierdoor zijn er geen 
digitale ledenpassen meer verstrekt, zoals dat in voorgaande jaren wel gebeurde. Onlangs is er een 
app gelanceerd waarin de ledenpas op te roepen is. 
De Volta app is voor alle leden van de Atletiekunie gratis beschikbaar. Je kan de app downloaden via 
de Apple store of de Play store.  
 
Lidnummers en wedstrijdlicentienummer 
Een nadelige bijkomstigheid van het nieuwe ledensysteem 
is, dat nieuwe leden niet automatisch bericht over de app 
krijgen, maar ook geen ledenpas meer ontvangen, zodat 
zij niet meteen weten wat hun Atletiekunie lidnummer 
en/of wedstrijdlicentienummer is. 
Het wedstrijdlicentienummer is cruciaal bij het inschrijven 
voor atletiekwedstrijden. 
Let op: het lidnummer dat staat vermeld op de contributie-
facturen van Fortius is een intern lidnummer van de 
omnivereniging Fortius; het is NIET het Atletiekunie 
lidnummer of wedstrijdlicentienummer. Je kan het interne 
Fortius-lidnummer niet gebruiken voor het inschrijven 
voor wedstrijden. 
 
Meer over de Volta-app 
In juni heeft de Atletiekunie alle leden per e-mail 
geïnformeerd over de nieuwe app, maar mogelijk is de 
mail bij sommigen in de spambox terechtgekomen of op 
een andere manier aan de aandacht ontsnapt. Het 
voordeel van de app is dat er altijd een actuele ledenpas 
te raadplegen is. Deze is bovendien via de app eenvoudig 
en snel op te roepen. 
De app krijgt in de (nabije) toekomst meer mogelijkheden. 
De app bevat ook nieuws van de Atletiekunie en info van 
Hardlopen.nl waaronder de running coach. Binnenkort is 
ook de kalender beschikbaar. Kortom, een app die een 
grote rol gaat spelen in de atletiek.  
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Eindelijk zijn er weer wat prestaties te vermelden sinds half maart 
het hele wedstrijdseizoen op slot ging. Er gingen de laatste weken 
in vergelijking met baanwedstrijden nog maar weinig wegevene-
menten door, vooral omdat met grote hoeveelheden deelnemers 
in de openbare ruimte het veel moeilijker is dan op een afgesloten 
sportpark om aan alle coronamaatregelen te voldoen. Vandaar dat 
ook nog maar weinig organisaties het groene licht kregen van de 
autoriteiten om een wegwedstrijd te organiseren. Als dat al mocht, 
dan toch wel onder strenge voorwaarden. Ook van Fortius waren er atleten die zich waagden aan 
enkele van de vroege evenementen. Met name Timo de Geus was daarin met twee overwinningen 
succesvol. 
Hopelijk kunnen we de opgaande lijn in wedstrijdmogelijkheden voortzetten, al is dat onder de 
huidige omstandigheden van een terugslaand virus nooit goed te voorspellen. Mocht je ergens 
meedoen en je verhaal kwijt willen, stuur dan je bijdragen voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 
oktober op naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
UITSLAGEN 
 
Al op zaterdag 1 augustus werden in Hoogeveen al ultralopen van 3, 6 en 9 uur gehouden. Bij de 3 
uur race vonden we Maurice Laparlière op de twaalfde plaats bij de heren in de uitslag. Hij had in die 
drie uren 28 km en 373 m afgelegd. 
 
Op 30 augustus werd in Lansingerland – Berkel Rodenrijs de Summer Holliday Run coronaproof 
georganiseerd. Op de 5 km werd Esther Roodenburg vierde bij de vrouwen senioren in 21:08. Bij de 
V45 eindigde Maaike Damsteeg als 19de in 33:04. Op de 10 km was het Eliza Damsteeg die in 57:04 
veertiende werd bij de vrouwen senioren. Bij de mannen senioren werd Joris Wulfert derde in 40:06. 
Jeffrey Derkx werd in die categorie 22ste (51:26) en Patriek Derkx 26ste (54:19). Bij de M65 werd Ton 
Wulfert vijfde in 52:52. 
 
Timo de Geus won op 6 september de 10 km lange Vestingloop in Hellevoetsluis in 34:33. Totaal 
deden er aan deze loop enkele honderden atleten mee, waardoor er extra maatregelen moesten 
worden genomen. Timo vertelde dat er bij de start twintig cirkels op de straat waren getekend waarin 
even zo veel deelnemers zich konden opstellen. Vervolgens werd er om de twee minuten een groep 
van twintig weggeschoten. In principe mochten wel de snelsten als eerste van start, maar dat lukte 
toch niet helemaal. Al met al was het geen wedstrijd zoals we die vroeger gewend waren, de 
geregistreerde chiptijd moest uiteindelijk de winnaar aanwijzen, waardoor een gevecht van man tot 
man niet aan de orde was. 
Bij de vrouwen werd Nay Seddik derde in 42:31. Ook noteerden we bij de mannen nog Ronald Kaijim 
(117de in 50:07) en Teus van Os (142ste in 52:33). Op de 5 km werd Harm de Jonge 38ste in 27:41. 
 
Op 6 september werd in Schoonhoven de nazomerloop gehouden. Erik Jan Rem werd 63ste op de 10 
km in 51:33. 
 

Foto Jos Nieuwland 
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Ook bij het Rondje Rijen op 13 september was de startprocedure aangepast. Deelnemers konden 
zich in twee rijen opstellen (met anderhalve meter onderlinge tussenruimte) en vervolgens konden 
elke 5 seconden twee lopers starten. Ook hier won Timo de Geus de 10 km bij de mannen senioren 
(in 34:21), al moet gezegd worden dat hij nog drie masters voor zich moest dulden.  
 
 
WEDSTRIJDKALENDER 
 

Voor het eerst sinds maart een wedstrijdkalender. Maar controleer eerst of de genoemde 
evenementen doorgang vinden. Alleen evenementen die nog op diverse kalenders staan zijn hierin 
opgenomen en de website gecheckt op 19 september op de status van het evenement. Maar gezien 
de onvoorspelbaarheid van het virus kan dit ieder moment veranderen. Vandaar ook dat we niet 
verder gaan dan de maand oktober. Sommige van de genoemde evenementen zijn solo- of 
thuisraces en voor een aantal is de inschrijving beperkt of wordt geen na-inschrijving geaccepteerd. 
 

Oktober 
 
4 Breda  Alternatieve Singelloop (inschrijving gesloten) 
 www.bredasesingelloop.nl 
 
4 Den Haag Solorace All4Running (inclusief orientering)  

www.hardloopnetwerk.nl/i-run-series/ 
 
4 Utrecht Panboscross 

www.u-track.nl 
 
11 Maassluis AVW cross(circuit)  

www.avwaterweg.nl 
 
18 Bergen op Zoom Kievitloop  

www.spado.nl 
 
24 Schoonhoven Dijkloop  

www.avantri.nl 
 
25 Etten Leur Brabant Marathon (thuiseditie)  

www.marathonbrabant.nl 
 
25 Utrecht Solorace All4Running (inclusief orientering)  

www.hardloopnetwerk.nl/i-run-series/ 
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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. 
 
Helaas hebben wij in de nieuwsbrief van juli ten onrechte vermeld dat er geen nieuws van de jeugd 
was binnengekomen. Dat nieuws was er wel degelijk, maar door onoplettendheid en haast was de 
betreffende mail niet tijdig gesignaleerd. Excuses hiervoor aan de attente schrijver van die bijdrage 
en aan alle kinderen die hun foto hebben moeten missen in de nieuwsbrief. Het is niet meer geheel 
te herstellen, maar door hier alsnog die bijdrage te plaatsen hopen we dat de pijn enigszins verzacht 
wordt. 
 

[door Jolanda Leeman] 
 

ONDERLINGE WEDSTRIJD C/D JUNIOREN 
 
Wat was iedereen blij dat we op 2 mei weer mochten 
starten met de trainingen. Na een paar weken 
getraind te hebben, hebben de junioren op 
zaterdagochtend 23 mei tijdens de training al 
onderling een wedstrijd gedaan. Voor sommige was 
dit vertrouwd en voor enkele nog een nieuwe 
ervaring. De meesten hadden niet stilgezeten tijdens 
de coranastop en dit zagen de trainers ook in de 
resultaten. 
Iedereen heeft het supergoed gedaan! 
 
Trainen met je maatjes is weer superleuk, maar dat 
wedstijdgevoel, de wedstrijdspanning, dat missen we 
toch wel heel erg. Daarom heeft trainster Vita op 
woensdagavond 24 juni nog een onderlinge wedstrijd 
georganiseerd voor de C/D junioren. Tijdens de 
training konden de volgende onderdelen worden gedaan: verspringen, hoogspringen, kogelstoten, 
discuswerpen, speerwerpen en kogelslingeren. 
Op diverse onderdelen werden, ondanks de warmte, 
weer (officieus) persoonlijke records verslonden. 
Sommige enthousiaste trainers waagden zelf ook 
een poging. 
Mede dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen we 
terugkijken op een zeer geslaagde avond! 
 
Speciale dank aan Vita voor de organisatie en de 
vrijwilligers/ouders en trainers. Zonder jullie inzet 
was dit niet mogelijk geweest! 
 
Nog twee fraaie foto`s van deze onderlinge wedstrijd 
op de volgende pagina. 

Het was warm tijdens de onderlinge wedstrijden op de 
baan van Fortius. 
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[door Kiki en Daniël Hermus] 
 

ATLEDO TRACK RUNNING, ZONDAG 26 JULI 2020 DONGEN 
 
Eindelijk. Het was voor vijf Fortius-pupillen en een junior weer eens tijd om aan een wedstrijd deel te 
nemen. In Dongen werd deze wedstrijd georganiseerd op een mooie zonnige zondag maar met een 
zeer stevige wind. 
Sjors en Dex van der Laan hadden bij de start van de wedstrijd al met dit briesje te maken. Bij het 
onderdeel 60 meter sprint hadden zij de wind (op sommige momenten zelfs -3,5 m/s) vol op de kop. 
Dex werd tweede in de categorie jongens pupillen A, zijn jongere broertje Sjors werd eerste in zijn 
categorie jongens pupillen C. 
Daarna was het tijd om te starten met de lange afstanden. Naast Sjors en Dex liepen Lisa van 
Schaik, Pepa en Tula Hermus in verschillende series de 600 meter. Jammer dat er geen 
prijsuitreikingen waren voor deze pupillen, want iedereen is op een podiumplaats geëindigd. Pepa 
werd derde in de categorie meisjes pupillen C, Lisa tweede en Tula derde in de categorie meisjes 
pupillen A, Sjors werd eerste in zijn categorie en Dex tweede in zijn categorie. Met zijn tijd van 
2:01,75 kwam Dex ook meteen in de Fortius Top 10 ranglijst allertijden binnen op plaats 6. Als 
laatste kwam junior D Novi Hermus aan de start in haar serie over 800 meter. Zij finishte als derde in 
haar categorie. 
 
Een foto-impressie van deze wedstrijden, samengesteld uit foto’s van Kees Laurijsen en Atledo 
Dongen staat op de volgende pagina. 
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FORTIUS CLUBKAMPIOENSCHAPPEN, 
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 

 
Op een zeer winderige ochtend werd op onze eigen atletiekbaan 
na maanden stilstand eindelijk weer eens een wedstrijd 
georganiseerd. En dat was dan ook niet de minste, de Fortius 
clubkampioenschappen zijn een maand naar voren geschoven 
zodat iedereen fris vanuit zijn vakantie kan knallen. 
Alle Fortius pupillen en racerunners hebben de baan bezet tot 
en met het middaguur met mooie wind-mee prestaties, blije 
gezichten en vele ouders langs de kant van de baan volgens de 
coronavoorschriften. Alle deelnemers hebben een mooie 
medaille ontvangen en daarnaast kregen de nummers 1, 2 en 3 
een hele leuke prestatietrofee. 
Als klap op de vuurpijl kwam ook onze Fortius mascotte 
Sportius langs om de kinderen een coronaboks of highfive te 
geven. Dit pak is vorig jaar aangeschaft met de opbrengst van de 
Grote Clubactie. Deze actie zal zeer binnenkort weer gaan 
starten, dus probeer wat geld opzij te leggen om kans te maken 
op mooie prijzen en onze club te steunen in deze moeilijke tijden. 
 

Sportius 
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OPENINGSWEDSTRIJD NIEUWE BAAN AAA ALBLASSERDAM 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 
 
Wat een vreemd gezicht om te komen aanrijden bij het Souburgh sportcomplex in Alblasserdam en 
te zien dat er geen sintelbaan meer ligt, maar een kunststofbaan. De baan mag dan nog steeds maar 
300 meter lang zijn en vier banen hebben, het toont veel beter en de bochten lijken zo opeens wel 
heel erg scherp. 
Ruim vijftig Fortius pupillen namen deel aan deze wedstrijd. Eigenlijk was dit de afsluitende wedstrijd 
van de StARD pupillencompetitie 2020, maar door corona was dit de enig overgebleven wedstrijd die 
door kon gaan. Strenge voorwaarden vanuit de organisatie met een callroom waar de kinderen voor 
hun onderdeel werden opgepikt, ouders alleen langs de kant van de baan, maar bovenal wederom 
weer veel blije gezichten. 
Veel persoonlijke records werden er verbroken en in sommige categorieën leek het wel een herhaling 
van de Clubkampioenschappen van een week eerder: veel Fortius blauw, weinig andere 
verenigingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Warming-up A1 pupillen onder leiding van Mark, Wessel en Sven. 
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DUWEN EN TREKKEN 
 
Het valt niet mee een atletiekwedstrijd in te richten zodat voldaan wordt aan alle 
coronamaatregelen van de overheid. 
Baanwedstrijden hebben het voordeel dat atleten tot 800 m in banen starten en dat 
groepen voor langere afstanden per start relatief klein zijn. Bij technische nummers kan 
gemakkelijk afstand gehouden worden omdat deelnemers hun kunstje om beurten 
individueel afwerken. Bovendien kan publiek geweerd worden omdat wedstrijden 
plaatsvinden op een veelal afsluitbaar terrein. En al zou het wat dringen zijn bij de start 
van de 1500 m om een goede uitgangspositie te verwerven, dan nog zal contact niet van 
lange duur zijn. Zeker niet intensiever dan we bij voetbalwedstrijden op tv zien, waar 
anderhalf uur lang geen anderhalve meter afstand wordt bewaard. 
Hoe anders ligt dit bij wegwedstrijden en crossen, waar gesport wordt in de openbare 
ruimte. Het aantal deelnemers is groter dan bij een baanstart en voor velen ligt de 
charme juist in het massale karakter van zo’n wedstrijd. Toch zijn er al wedstrijden 
georganiseerd die het predicaat coronaproof meekregen. Problemen doen zich 
voornamelijk voor bij de start en daar worden ook de meeste concessies gedaan. De 
gezellige drukte bij de finish, zo kenmerkend voor veel lopen, kan voorkomen worden 
door een dringend beroep te doen op de deelnemers om na afloop zo snel mogelijk weer 
te vertrekken. Het gros van de deelnemers zal het begrijpen en blij dat ze konden lopen, 
de adviezen opvolgen. Bovendien finishen de lopers over het algemeen gedurende een 
lang tijdstraject. 
Maar het kenmerk van een wedstrijd is dat men tegelijk start. En daar zullen dus de 
meeste aanpassingen nodig zijn. Dat was ook de conclusie van de Stichting 
Zevenheuvelenloop die in samenwerking met de Radbouduniversiteit een onderzoek 
deed naar een grootschalige coronaproof hardloopwedstrijd. Lopers worden over meer 
startgroepen verdeeld en starttijden uitgetrokken, zodat er een rustig parkoers ontstaat 
met ruimte. Maar hebben we dan een wedstrijd of een zelfstrijd? Er is niets mis met een 
tijdloop als discipline, maar het liefst loop je rechtstreeks tegen je tegenstander. 
Bij kleinere evenementen met ongelijke starttijden waarbij inhuren van tijdregistratie niet 
rendabel is, wordt veel geëist van de creativiteit van organisatoren om snel een uitslag te 
produceren. Bovendien moeten extra tijdwaarnemers worden ingezet, wat de kans op 
besmettingen verhoogt. Dan maar beter inhuren, dan steunen we meteen mensen die al 
maanden vrijwel geen werk hadden. Zij kunnen tenslotte ook niet allemaal flipperkast-
restaurateur worden, zoals ik over de nieuwe bron van inkomsten van een werkloos 
geworden pianist in de krant las. 
Een oplossing voor publiek werd in het onderzoek gevonden in live-uitzendingen op 
regionale tv en internet en een app waarmee thuis vanaf de bank kan worden 
aangemoedigd. Maar als ik dan toch thuis zit, zou ik het liefst spektakel willen zien, zoals 
het duw- en trekwerk bij de 1500 m, grote kopgroepen met hazen op de weg waar men 
elkaar op de hielen trapt en de doorgang afsnijdt bij krappe bochten en nauwe 
keerpunten. 
Eigenlijk wil ik dus weer het echte duwen en trekken in het vuur van de strijd, maar wel 
zonder kans op coronabesmetting. Dat zal wachten worden op een vaccin.  
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AGENDA 

 
SEPTEMBER 
 
Zaterdag 19  Dordrecht  Informatiebijeenkomst ouders A2-pupillen 
 
Vrijdag 25 tot 
Zondag 27  Loon op Zand Jeugdkamp 
 
 
OKTOBER 
 
Zaterdag 17  Dordrecht  Indoor Recordwedstrijden 
  
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
Dit geldt gedurende de coronacrisis ook voor trainingen en groepslessen. 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF: 
 

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

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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