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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 
januari 2021 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 
15 januari sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

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

René Bellaart  
 



 

 

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

 
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Het was vorige maand al duidelijk dat er nauwelijks of 
geen wedstrijdverslagen in deze nieuwsbrief zouden 
verschijnen. Door de aanscherping van de corona-
maatregelen moeten we nu ook constateren dat we ook 
nauwelijks nieuwe aankondigingen kunnen opnemen. 
Een uitzondering hierop vormt de jeugd, die onder 
strikte omstandigheden wel actief kan zijn. In deze 
nieuwsbrief uitgebreid aandacht voor de jeugd. 
Verder hadden we een gesprek met Cor van der Steen, 
de drijvende kracht achter de DrechtStadLoop, waarin 
hij verteld over het niet doorgaan van de laatste editie 
en de plannen voor 2021.   
Samen met de standaardrubrieken hebben we toch nog 
de nieuwsbrief redelijk kunnen vullen. Aanvullingen van 
andere dan de atletiekafdeling zijn van harte welkom. 

 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 januari 2021: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

Mededelingen uit het bestuur 
 

•••• Het jaar 2020 is een turbulent en memorabel jaar geworden. In het begin was er sprake van een griepje in 
China, dat achteraf duidelijk is onderschat en geleid heeft tot een pandemie met veel besmettingen en 
doden tot gevolg. De maatregelen, die genomen zijn door de overheid, hebben geleid tot beperking van 
ons leven en aanpassing van ons gedrag. Ondanks de vaccinaties volgend jaar ziet het er naar uit dat dit 
zeker nog wel een jaar zal duren. De maatregelen hebben ook gevolgen gehad voor Fortius. In maart was 
er de intelligente lockdown, waarbij het verenigingsleven stil kwam te liggen. Er kon niet meer gesport 
worden, de kantine en sporthal waren gesloten. Vanaf mei was het, hoewel zeer beperkt, mogelijk om te 
sporten. Enkele atletiekwedstrijden konden weer georganiseerd worden, al was dit van korte duur. Na de 
zomerperiode nam het aantal besmettingen weer toe, waardoor er vanaf half oktober weer strengere 
maatregelen werden genomen. Het sporten kon, ook met beperkingen, toch wel door blijven gaan. De 
kantine, kleedkamers en doucheruimte bleven gesloten. Gelukkig beschikt Fortius over een vaste kern 
van trainers en instructeurs, die met kunst en vliegwerk de trainingen en lessen blijven verzorgen. En niet 
te vergeten de vrijwilligers, die er voor zorgen dat de vereniging doordraait, en ook de leden, die trouw zijn 
aan de vereniging en desondanks lid blijven. Hulde aan allen! Echter het venijn zit in de staart. Begin 
december liepen de aantallen besmettingen zo op, dat de overheid moest overgaan naar een harde 
lockdown, die tot en met 19 januari 2021 zal gaan duren. Een flinke tegenvaller met de Kerst en oud en 
nieuwviering in het vooruitzicht. Een lichtpunt is de start van de vaccinaties begin januari 2021. Gehoopt 
wordt dat rond de zomer mogelijk weer teruggegaan kan worden naar het oude normaal en het 
verenigingsleven en het sporten weer normaal zal kunnen plaatsvinden. 
 

•••• Op 1 januari 2021 start het jubileumjaar van Fortius. De vereniging bestaat op 6 juli 2021 125 jaar. De 
jubileumcommissie heeft al in grote lijnen diverse activiteiten benoemd. Gehoopt wordt dat het coronavirus 
op het moment van de activiteiten in de loop van het jaar onder controle is. De jubileumcommissie zal in de 
komende nieuwsbrieven verslag doen van de te organiseren evenementen. 

 
•••• In de nieuwsbrief van november deed ik mededeling van het verbod om discus te werpen en kogel te 

slingeren in verband met het ontbreken van de netten in de werpkooien, waardoor onveilige situaties 
kunnen ontstaan. De netten worden in de winter door de gemeente verwijderd ter voorkoming van schade. 
Het bestuur heeft er bij de gemeente op aangedrongen om de netten terug te hangen. Er is een 
compromis overeengekomen. In de westelijke werpkooi zijn de netten weer opgehangen, onder 
voorwaarde dat Fortius na de training de netten laat zakken. Bij schade zal de gemeente pas in 2023 
overgaan tot vervanging (niet eerder begroot). Dus laat het zover niet komen. 

 
•••• Misschien wat vroeg, maar ik wil de aandacht vestigen op de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 

2021 en vooral op het agendapunt met betrekking tot de bezetting van het bestuur. Van de vijf huidige 
bestuursleden hebben er twee aangegeven echt te stoppen. De voorzitter treedt statutair af. Het is nog niet 
bekend of hij zich herkiesbaar zal stellen. Derhalve is het bestuur op zoek naar leden die zich kandidaat 
willen stellen voor een bestuursfunctie. Hierdoor kan je invloed uitoefenen op de toekomst en het beleid 
van Fortius. Informatie kan ingewonnen worden via: info@fortiusdrechtsteden.nl. 

 
•••• Namens het bestuur wens ik alle leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren, ondanks deze moeilijke 

periode en beperkingen, dat de Kerstdagen en de jaarwisseling toch nog enigszins feestelijk gevierd 
kunnen gaan worden. Het bestuur hoopt dat het jaar 2021 een beter jaar gaat worden.  

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
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IN GESPREK MET COR VAN DER STEEN  
 

[door Henk Nugteren] 
 
Het niet doorgaan van de Drechtstadloop in november was voor veel Fortiusatleten en –vrijwilligers, 
maar ook voor atleten uit de regio, duidelijk een gemis. Hoe gaat het nu met de organisatie, zullen 
velen zich afvragen. We vroegen het aan Cor van der Steen, die sinds 2013 voorzitter is van het 
organisatiecomité. Vanwege covid-19 moest ook dit interview, zoals zo veel eerdere dit jaar, per mail 
worden afgehandeld.    
 
Cor vertelt dat de DrechtStadLoop een voort-
zetting is van de vroegere Drechtstedenloop, ooit 
geïnitieerd door Peter Slijkoord op verzoek van 
onze stadsbestuurders. In 2012 is die loop niet 
doorgegaan en een aantal mensen vond dat er in 
2013 een doorstart moest komen. Dat was ook het 
moment waarop Cor werd benaderd door Gerard 
van Raalte om voorzitter te worden. Cor was een 
van de mensen op het verlanglijstje van Gerard 
omdat hij lange tijd een bekend gezicht was bij de 
wedstrijden op de lange afstanden in de regio en 
ook landelijk. Het bleek een goede keuze, want 
Cor zegt zelf “dat hij toehapte”, en dat doe je 
alleen maar als je enthousiast bent. Bovendien is 
hij die functie tot op heden blijven vervullen. 
Toen Cor toetrad tot de organisatie van de DSL 
waren er nog twee clubs in Dordrecht, maar in de 
organisatie zaten zowel leden van Parthenon als 
van Hercules. Bij de Dwars door Dordt loop was 
dat ook het geval. Wat dat betreft waren de beide lopen al gefuseerd voordat Fortius het leven zag. In de 
jaren dat het overleg betreffende de fusie liep, was er weinig contact met de besturen van de twee 
atletiekverenigingen, daar hadden ze vast geen tijd meer voor. Vorig jaar is afgesproken daar verandering in 
te brengen en zal er periodiek overleg met het Fortiusbestuur zijn. 
 
De DSL van 2020 hebben we moeten schrappen vanwege covid. Alle 
voorjaarslopen, waaronder de Rotterdam Marathon, werden 
doorgeschoven naar de herfst, waardoor de concurrentie (te) groot zou 
worden. Later bleek geen van deze lopen door te gaan vanwege het virus. 
Gelukkig zijn de financiële consequenties te overzien en konden we net op 
tijd bestellingen cancelen of aanpassen. De door de gemeente Dordrecht 
toegezegde subsidie wordt doorgeschoven naar 2021. 
Hoe het in 2021 zal gaan is nog afwachten. Maar nu de diverse vaccins er 
aan komen heeft Cor toch stiekem hoop dat de editie van 2021 weer als 
vanouds kan plaatsvinden. Wel heeft de organisatie nu al met de datum 
moeten schuiven omdat ook de Rotterdam Marathon naar het najaar gaat. 
Voorlopig staat 10 oktober op de kalender, maar het blijft zaak de 
ontwikkelingen op de voet te volgen, zo bleek deze week, want ook de City-
Pier-City gaat naar het najaar. 
Zolang elk jaar ongeveer 2500 deelnemers de weg naar de DSL kunnen 
vinden, verdient de loop een vaste plek op de wedstrijdkalender. Enige 
groei zou welkom zijn, maar de limiet ligt niet ver boven die 2500, want met 
meer dan 3000 deelnemers zou het Statenplein te krap worden.  

Overhandiging van de cheque voor het goede doel aan het 
Albert Schweitzer Ziekenhuis voorafgaand aan een van de 
starts van de DrechtStadLoop. 
Cor in de rode jas in het midden. 

Cor in de beginjaren van zijn 
marathoncarrière in Rotterdam. 

5 



 

 

De actieve kern van de organisatie van de DrechtStadLoop is intact gebleven, toch is uitbreiding zeer 
wenselijk. Al twee jaar draaien we zonder secretaris. Mochten leden van Fortius tijd over hebben: meld je 
aan. De gemiddelde leeftijd van het team ligt aan de hoge kant, wat jongere mensen zouden bijzonder welkom 
zijn. Een jaar er tussenuit is zelden goed voor de continuïteit, maar tot op heden heeft Cor nog geen 
afmeldingen gekregen. Anders is het met de vrijwilligers op de wedstrijddag zelf. Vrijwilligerscoördinator Peter 
v.d. Eijnden moet er elk jaar behoorlijk aan trekken om voldoende vrijwilligers bij elkaar te krijgen en een jaar 
pauze zal dat niet makkelijker maken. De gedwongen pauze geeft ook kansen, zo is een aantal leden van het 
team druk bezig de website te vernieuwen. 
 
Tot zo ver de DSL. Omdat Cor ook een actief hardloopverleden 
heeft, vroeg ik hem hoe hij ooit werd aangetrokken tot deze 
sport. Voordat hij met atletiek begon deed Cor aan tennissen op 
recreatief niveau. Nadat Evert van Benthem in 1985 de 
Elfstedentocht had gewonnen kreeg Cor ambitie om die tocht 
ook eens te rijden. Het jaar erop lag er weer voldoende ijs en 
had hij al diverse toertochten gemaakt van 80, 100 en 120 km 
en dacht hij er wel klaar voor te zijn. Maar hij was niet de enige, 
zodat Vereniging de Friesche Elf Steden genoodzaakt was een 
ledenstop in te voeren en loting voor deelname toe te passen. 
Helaas viel hij toen uit de boot en ook kreeg Cor niet de voor-
keursbehandeling die onze huidige koning, toen kroonprins, wel 
kreeg. 
 
Deelname aan een eventuele volgende Elfstedentocht leek niet 
erg kansrijk en daardoor kreeg Cor belangstelling voor 
hardlopen, waarbij je minder afhankelijk bent van vorst en 
andere weersomstandigheden. Na wat prestatieloopjes liep hij 
zijn eerste marathon in Dordrecht en het jaar daarop de 
Rotterdam Marathon. Dat proefde naar meer en dus sloot Cor 
zich, eerst als gastlid en later definitief, op 40-jarige leeftijd aan 
bij de marathongroep van Peter Slijkoord. Dat bleek een goede 
greep, want de eerstvolgende marathon in Rotterdam liep hij 
meteen binnen de drie uur. In die jaren deed hij redelijk fanatiek 
aan wedstrijden mee en haalde ook regelmatig het podium. Zo 
kwam hij in het bezit van een aantal clubrecords, maar de 
meeste zijn in de loop der jaren door anderen weer verbeterd. Bij de M55 hebben drie clubrecords uit 2004 
overleefd: op 15 km (59:07), 25 km (1:46:07) en de marathon (3:10:32), hoewel de laatste foutief als 2014 in 
de boeken staat. In die tijd was er bij Parthenon een vrij sterke lopersgroep. De lopers stimuleerden elkaar, 
maar de onderlinge concurrentie was ook reden dat blessures op de loer lagen, ook Cor ontkwam daar niet 
aan.  
 
De mooiste herinneringen bewaart Cor aan de marathons van Etten-Leur, waar hij in 1991 op zijn 43ste zijn 
persoonlijk record vestigde met 2:43:44 en waar hij in 1999 derde werd op het NK M50 (2:59:14). Meer dan 
tien jaar later behaalde hij in Rotterdam nog een vierde plaats op het NK M60 in 3:12:59. Ook op de drie keer 
dat hij de Slachte Marathon liep kijkt hij met veel plezier terug, zoals ook op zovele andere lopen over kortere 
afstanden, waarbij de lopen binnen het Van Buren- Runningcircuit genoemd mogen worden.  In totaal liep Cor 
ongeveer twintig marathons en een veelvoud daarvan over kortere afstanden. Opmerkelijk is dat hij geen 
enkele ervaring heeft met een competitieploeg. Op de kortere afstanden waren er altijd wel snellere lopers 
voorhanden. Bovendien loopt Cor niet graag op de baan, vindt hij steeds dezelfde rondjes nogal saai. 
 
Nadat bij Cor’s vrouw Mirjam in 2012, kort na zijn laatste marathon, kanker werd geconstateerd en ook Cor 
wat ouder werd, kwam de focus wat minder op het hardlopen te liggen. Later kreeg hijzelf met deze ziekte te 
maken, al was dat in een wat minder agressieve vorm. Cor stapte toen over naar de groep van Wietse 
Ritskes, waar het er allemaal wat rustiger aan toegaat. Op zondagochtend verzamelen de leden van 

Een bronzen medaille op het NK M50 was er 
voor Cor in 1999 in Etten-Leur. 
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“Loopgroep Dubbeldam” zich bij de watertoren in Dubbeldam. Als lid van die groep probeert hij zijn conditie 
nog op een redelijk peil te houden. Als oudste van de groep moet hij dan ook in de week wel trainen om de 
jongeren bij te kunnen houden. Tegenwoordig loopt Cor zonder stopwatch en geheel op gevoel, zo 
ontspannen mogelijk en volgt hij geen specifieke schema’s meer, iets wat hij vroeger natuurlijk wel deed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de vraag of Cor nog andere hobby’s heeft dan atletiek is een van zijn antwoorden dat “hij zich ook nog 
bezig houdt met de Zoomer Wantijrun, die dit jaar helaas niet door kon gaan”. Toch weer atletiek dus, hoewel 
hij ook noemt dat hij twee jaar geleden weer is gaan tennissen, op donderdagochtend in een soort 
bejaardenclubje anderhalf uur tennissen en daarna een half uur ouwehoeren met een bak koffie erbij. Verder 
houden Cor en Mirjam van reizen naar landen waar de natuur nog mooi is en waar je nog wild en vogels kunt 
spotten. Misschien vandaar dat ik Cor het laatste jaar nogal eens (hardlopend, dat wel) tegen kom in de 
Nieuwe Dordtse Biesbosch.    
 
 
 
  

Een prachtig plaatje van een van Cor’s favoriete marathons, de Slachte Marathon in Friesland, hier in 2008. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN INDOOR 2021 
 
In de vorige nieuwsbrief vermeldden we al dat de Atletiekunie in februari vier weekends heeft 
ingeruimd voor de Nederlandse kampioenschappen indoor voor diverse categorieën. De inschrijving 
voor de NK is inmiddels geopend op Atletiek.nu.  
 

Hoe de pandemie zich in februari zal hebben ontwikkeld en wat de dan geldende maatregelen vanuit 
het kabinet zullen zijn, is lastig in te schatten. Dit betekent voor de NK dat nog onduidelijk is hoe en 
of de Nederlandse kampioenschappen daadwerkelijk doorgang kunnen vinden. Als ze al doorgaan, is 
in ieder geval zeker dat er beperkende maatregelen zullen gelden. Welke dat zijn is nu nog niet te 
zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat de organisatie in alle mogelijke scenario’s uitgaat van een NK 
zonder publiek.  
 

Hieronder de data van de NK indoor 2021. 
 

Za/Zo 06/07 februari ASICS NK Indoor U20 & U18  
 

Za/Zo 13/14 februari NK Indoor Masters 
 

Za/Zo 13/14 februari  NK Indoor Meerkamp 
 

Za/Zo 20/21 februari AA-Drink NK Indoor Senioren 
 
Zie voor informatie en inschrijven nkindoor.nl en atletiek.nu. 
 
 

COMPETITIENIEUWS 
 
De inschrijving voor de competitie voor clubs in 2021 is inmiddels ook geopend. Arjen van Gink is de 
contactpersoon voor de competitie voor Fortius. In samenspraak met trainers en ploegleiders 
verzorgt hij de inschrijving van de Fortiusteams. In de volgende nieuwsbrief hopen we te kunnen 
vermelden hoeveel teams zijn ingeschreven. Hou in ieder geval de wedstrijddagen van jouw 
categorie alvast vrij in je agenda! Dit zijn de vastgestelde data: 
 
Junioren D en junioren C 
zaterdag 17 april 
zaterdag 1 mei 
zaterdag 19 juni 
zaterdag 18 september finales 
 
U20/U18 (A/B-junioren) 
zondag  11 april 
zondag  9 mei 
zondag  30 mei 
zondag  5 september NK Teams junioren 
 

Senioren 
zondag  25 april 
zondag  16 mei 
zondag  4 juli 
zondag  12 september 

    Promotie/degradatiewedstrijd 
 
Masters 
zondag      18 april 
zaterdag!  5 juni 
zondag      19 september landelijke finale 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Om toch deze rubriek in stand te houden zou het interessant zijn 
als wegatleten hun eigen verhaal over deze zware periode 
schrijven. Stuur je ervaringen, trucjes, innovatieve oplossingen of 
frustraties als bijdrage voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 
januari 2021 naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com. Tot nog toe 
ontvingen we nog niets, maar nu er weer een periode van veel 
thuiszitten aanbreekt, moet er toch ook tijd zijn naar de pen te 
grijpen. Veel hardlopers zijn schrijvers. En schrijvers zijn tijdens 
corona actiever dan anders. Dus grijp je kans en laat je verhaal publiceren in de nieuwsbrief, toch 
iets makkelijker dan een uitgever zoeken. 
 
Zoals begrijpelijk zijn er geen uitslagen van wedstrijden te melden en 
is er ook geen kalender voor de komende twee maanden op te stellen. 
Wel worden er virtuele lopen georganiseerd of zijn er virtuele edities 
van bestaande lopen. Deze zijn te vinden op: 
https://www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen/virtuele-
hardloopkalender/. 
In dat verband wordt ook de Vertual WinterRun, waarbij het 
inschrijfgeld ten behoeve komt aan de vereniging, van harte 
aanbevolen. Hierover is in de nieuwsflits van 8 december bericht. De 
inschrijving is inmiddels gesloten, vandaar hier geen extra 
mededelingen. 
 
 
 
 

[Advertentie] 
 
 
 
 
 

  

Foto Jos Nieuwland 
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf, 
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 
 

FORTIUS ATLETIEK JEUGD ONDERLINGE CROSSCIRCUIT 2020-2021 
 

Wedstrijdverslag zaterdag 21 november 2020 
 

[door Mark Uilhoorn, trainer A1 pupillen] 
 
Een programma voor de regionale veldloopcompetitie 2020-2021 (vijf wedstrijden: Papendrecht, 
Oud-Beijerland, Dordrecht, Alblasserdam en Gorinchem) leek begin oktober een hoopvol begin van 
iets wat lijkt op een atletiekseizoen met wedstrijden. Helaas kon het vanwege de verlengde en 
strengere coronamaatregelen geen doorgang vinden. 
De jeugdatletiektrainers van Fortius zijn echter niet voor een gat 
te vangen en hebben vervolgens zelf het plan opgevat om 
onderling een aantal veldloop-/crosswedstrijden te organiseren. 
Met vereende krachten hebben zij ervoor gezorgd dat op zaterdag 
21 november 2020 de eerste crosswedstrijd voor de pupillen, 
racerunners en junioren heeft plaatsgevonden. Gewoon op en 
rond onze eigen baan en voor de junioren zelfs deels op de dijk 
achter de hal en onder en tegen de dijk langs de N3. 
Van voorgaande jaren lag er ter promotie van de veldloop-
competitie nog een route met verschillende afstanden voor de 
pupillencategorieën. De jeugdtrainers vinden het namelijk erg 
jammer dat er steeds minder jeugd deelneemt aan de veldloop-
competitie, terwijl in de winter de basis wordt gelegd voor de 
zomer. Bovendien is het leuk en gezellig om naar verenigingen in 
de regio te reizen en de competitie met elkaar aan te gaan. 
Overigens is er ook een aantal enthousiaste atleten die de 
afgelopen jaren naast de regionale veldlopen ook deelnamen aan 
grotere crossen behorend bij het Nationale Cross 
Circuit zoals de Warandeloop in Tilburg, de 
Boscross in Amsterdam, de Sylvestercross (op 31 
december) in Soest, de Mastboscross in Breda, 
de Abdijcross in Kerkrade en het afsluitende NK-
cross. Als dat te ver weg is dan kan onder 
normale omstandigheden in het winterseizoen in 
West-Brabant bijna ieder weekend wel een cross 
worden gelopen, maar denk ook aan onze eigen 
Schapenkoppencross of de Stroopwafelcross in 
Gouda (met jawel, een stroopwafel na afloop als 
beloning). 

Om van de baan te geraken moest over het hek worden gesprongen. 
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Een flink aantal trainers was zaterdag 
21 november 2020 eerder opgestaan 
en naar de baan gekomen om de route 
met pilonnen en lint uit te zetten. Ter 
plekke is nog veel gediscussieerd over 
aanpassingen aan de route wat 
resulteerde in een uitdagende loop voor 
alle atleten. Het weer – een beetje nat, 
grijs en grauw – zorgde voor de ideale 
sfeer en omstandigheden die passen bij 
een cross. 
De start was bijna midden op het grasveld 
waarna de hoogspringbak aan de halzijde 
gerond moest worden om vervolgens 
heen en weer door het zand van vier ver-
springbakken te rennen en om na een lus 
over het hek te springen om door het gras 
achter de tribune weer via het gras-veld te 
lopen om te finishen bij de aanloop van  
het speerwerpen. De mini’s en C-pupillen hebben los van elkaar ongeveer 700 meter gerend en de 
B-pupillen 800 meter. Om niet te verdwalen – overigens bijna onmogelijk - is een haas ingezet en 
werden de atleten tijdens het lopen ondersteund door trainers die meeliepen. 
Daarna was het de beurt aan de racerunners. Bijzonder is het om hun enthousiasme en doorzettings-
vermogen te zien. Het lijkt nog niet eenvoudig om met een driewieler door het zand te rijden maar dat 
ging ze nog vrij gemakkelijk af al was dat soms met een beetje hulp. Meteen na afloop werd 
eenstemmig door de racerunners dan ook gevraagd of er volgende week weer een cross gehouden 
kon worden. De A1- en A2 pupillen zijn tegelijk gestart voor hun loop van ongeveer 1000 meter. Aan 
de start van deze twee categorieën stonden maar liefst 39 atleten (meisjes en jongens). 
Ten slotte was het de beurt aan de CD-junioren en enkele B-junioren. Na een gezamenlijke warming-
-up waar alle junioren aan hebben deelgenomen en waarbij het hele parcours werd gelopen, heeft 
aansluitend een groep van 25 atleten er 
een wedstrijdje van gemaakt. De junioren 
hebben naast het parcours op en rondom 
de baan ook gelopen onderlangs en tegen 
de dijk langs de N3. Het was een flinke 
blubberpartij en met een aantal 
stijgingsmeters, maar toch goed genoeg 
om te lopen. Er is behoorlijk gestreden 
voor een mooie plek in de uitslag. Het is 
de bedoeling om dit winterseizoen iedere 
maand een cross te houden waarna de 
einduitslag zal worden opgemaakt. Voor 
deze crossen hoeft overigens niet te 
worden ingeschreven omdat ze tijdens de 
reguliere trainingen voor alle dan 
aanwezige jeugdatleten worden 
gehouden. De eerstvolgende cross is 
zaterdag 19 december 2020. 

De junioren in ganzenpas onder langs de dijk. 

Ben je helemaal naar boven geploeterd, moet je meteen weer naar beneden. 
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FORTIUS JEUGDKAMP 2021: OPROEP VOOR ENTHOUSIASTE OUDERS 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 
In de Nieuwsbrief van oktober staat een erg 
beknopt verslag van het ook dit jaar weer 
geslaagde  jeugdkamp in Loon op Zand. En ja, 
ook in 2021 (weekend van 24 t/m 26 september) 
zal er weer een jeugdkamp voor de pupillen en 
junioren plaatsvinden. Voor een ieder zal duidelijk 
zijn dat er naast het geven van de trainingen en 
de vele spellen die worden gehouden, nogal wat 
bij komt kijken om een dergelijk jeugdkamp te 
organiseren. Het houden van het jeugdkamp bij 
Fortius is een traditie die al erg ver teruggaat. De 
jeugdatleten kijken er ieder jaar weer naar uit om 
op kamp te gaan. Hoewel, als je voor de eerste 
keer meegaat is dat natuurlijk best wel spannend. 
Sommige ouders kijken ook uit naar een 
kinderloos weekend. Bij het ophalen van de 
kinderen van het kamp op zondag is het weerzien 
warm en zijn de jeugdatleten vaak wel wat stil 
vanwege de vermoeidheid en vallen zij tijdens de 
autorit meestal snel in slaap. Bij de eerste training 
na het jeugdkamp krijgen de trainers al vrij snel de 
vraag wanneer het volgende kamp is, en dat zij – 
de jeugdatleten – zeker weer meegaan. 
Het jeugdkamp zorgt onder andere voor een 
clubgevoel. De jeugdatleten trainen namelijk niet 
alleen met hun eigen categorie, maar zitten ook in 
een verticale groep waarmee aan de vele spellen 
wordt meegedaan. Oudere jeugdatleten gaan 
graag mee als begeleiders omdat zij het vroeger 
ook erg leuk vonden om als jonkie met oudere 
atleten een team te vormen, en zij willen dat de 
jongsten dat ook op hun beurt kunnen beleven. 
Van de organisatie achter het kamp – een aantal zeer betrokken ouders – hebben er dit jaar helaas 
veel gezegd daarmee te stoppen. Op deze plaats past nog voor het vele jaren actief zijn een korte 
dankzegging aan Anita Visser (en Patrick), Sandra Klein, Bas Bosveld, Heleen Huijssen, Nicole 
Wessels, Bob Hurkmans, Monique de Lange (en Walter). U begrijpt het al, we zijn op zoek naar 
ouders die enthousiast zijn om een steentje bij te dragen aan de organisatie. Overigens zijn 
sponsors, ook met een bescheiden bijdrage in geld of anderszins, meer dan welkom. 
Denk niet te snel dat het niets voor u is. Het organiseren van een jeugdkamp is geen hogere 
wiskunde en er ligt een draaiboek van voorgaande jaren. Bovendien zijn de oud-organisatoren bereid 
om nadere uitleg te geven en kan teruggevallen worden op de jeugdtrainers die ook al jaren 
meegaan. 
Een vereniging kan alleen bestaan bij vrijwilligers die bereid zijn om een bijdrage te leveren. Bij Fortis 
is dat nog enigszins vrijwillig, terwijl bij bijvoorbeeld een willekeurige voetbal-, tennis-, roei- of 

Naast Sportius staan Sandra en Anita, die laatste vier 
jaar de belangrijkste trekkers achter het jeugdkamp. 
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hockeyvereniging in Dordrecht of omgeving, die vrijwilligheid een stuk minder is. De 
jeugdactiviteitencommissie is overigens ook nog op zoek naar een creatieve geest met 
organisatietalent. Bent u sportiever ingesteld: hulptrainers en juryleden zijn ook hard nodig. De regels 
van atletiek heeft u zo onder de knie. U moet maar zo denken dat andere actieve ouders ook een 
keer die stap hebben gezet (en daar meestal geen spijt van hebben). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals gezegd hebben we kampeerboerderij Land van Kleef in Loon op Zand alweer gereserveerd 
voor 2021: het weekend van 24 t/m 26 september 2021. Hopelijk zullen er tegen die tijd geen extra 
maatregelen meer genomen moeten worden wegens Corona. We hopen weer op een vol kamp met 
veel pupillen en junioren. We vertrouwen erop dat het kamp kan doorgaan omdat zich voldoende 
mensen gaan aanmelden die mee willen helpen met het organiseren en begeleiden. 
Enthousiast geworden, vragen, opmerkingen en/of verbeterpunten naar aanleiding van voorgaande 
jeugdkampen? U kunt contact opnemen met Mark Uilhoorn (trainer A 1 pupillen) (06-22922468 
uilhoorn@xs4all.nl). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om een indruk te geven hoe leuk zo’n kamp is: hier nog enkele impressies van het jeugdkamp. 
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SPELLENDAG VOOR MINI-, C- EN B-PUPILLEN 
 

[door Daniël Hermus] 
 

Op zaterdag 12 december hebben de jongste pupillen een superleuke dag gehad bij Fortius. Omdat 
zij afgelopen jaar niet mee mochten met het Fortius jeugdkamp, hadden zij nog iets leuks tegoed en 
daar was door hun trainers een leuke invulling aan gegeven. 
Om half tien zijn we gestart met de normale training, die we hebben afgesloten met een flesje water en een 
lekker stuk fruit. Daarna was het tijd om teams samen te stellen, waarmee de pupillen de tienkamp gingen 
uitvoeren. Er waren leuke spellen zoals bijvoorbeeld zaklopen, bowlen, skilopen, ringwerpen, estafette en een 
toren bouwen. Iedereen had na deze tien spellen zeer veel zin in de stapels pannenkoeken die waren 
gebakken door verschillende ouders, waarvoor nog heel erg bedankt! Er is bijna niets overgebleven, dus na 
deze lekkere lunch konden we lekker door met een Bingo, spelen en een afsluitende pendelestafette. 
Na de prijsuitreiking werd iedereen moe maar voldaan en vol met verhalen weer opgehaald door hun ouders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FANTASTISCHE OPBRENGST GROTE CLUBACTIE 2020 
 

[door Daniël Hermus] 
 

De Grote Clubactie heeft dit jaar voor Fortius €2965,40 opgeleverd. Vele leden hebben gehoor gegeven aan 
de oproep via de Fortiusmail om een lootje te kopen, maar laten we zeker ook niet onze jeugdleden vergeten 
die met de lotenboekjes langs de deuren zijn geweest. Speciaal voor hen was er ook een kleine wedstrijd. Per 
categorie was er een prijs beschikbaar voor de beste lotenverkoper. Tijdens de Sinterklaastraining werden de 
gelukkige pupillen verrast door de Sint. 
 
De winnaars: Mini Ruben Bok 

C Lizzy Stolk 
B Bastiaan Wevers 
A Justin Houben 
A Aimy de Koning 

  

Foto’s van de 
spellendag werden 
gemaakt door de 
familie Corstanje. 
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Mannen met goede schoenen 
 
Nog maar net was ik begonnen met de nieuwste verhalenbundel van de winnaar van de 
Libris Literatuur Prijs 2019 Rob van Essen, getiteld Een man met goede schoenen, toen 
ik hoorde dat er veel meer mensen met goede schoenen rondlopen, waarvan er vier zich 
kwalificeerden voor de olympische marathon. Abdi Nageeye, Bert van Nunen, Frank 
Futselaar en Andrea Deelstra voldeden aan de door de Atletiekunie gestelde eisen voor 
Tokio. Volgens van Nunen was het geen verrassing dat hij in zijn derde marathon zo 
maar drie minuten van zijn persoonlijk record afsnoepte. Die drie minuten zijn namelijk 
precies het voordeel dat atleten gemiddeld lijken te behalen door te lopen op schoenen 
met ingebouwde koolstofplaat in combinatie met hoogtechnologisch verend schuim, 
waarvan de meeste schoenenproducenten wel een variant maken en waarop de 
mondiale top tegenwoordig hun marathons loopt. 
De schok door de goede schoenen teweeggebracht was groter dan toen in de  jaren 70 
van de vorige eeuw werd overgestapt van sintelbanen naar kunststofbanen. Menigeen 
ervoer hoe lekker dat liep, maar de ingebrachte energie ging toch voor een groot deel in 
de bodem verloren. De atleet moest het uiteindelijk toch zelf doen. Op de goede 
schoenen blijft een fractie van die energie in de zool en kan hergebruikt worden voor de 
afzet. Het verschil zal zoiets zijn als schaatsers hebben ervaren bij de introductie van de 
klapschaats. Er zullen dus binnenkort op de marathon tijden uit het pre-Vaporfly en uit 
het post-Vaporfly tijdperk worden onderscheiden. 
Het zal druk worden in Tokio, want in Valencia alleen al werden er 61 olympische 
kwalificaties genoteerd. Die lopers gaan niet allemaal naar Tokio, want er is een limiet 
van drie atleten per land. En dat is maar goed ook, want van Nunen werd slechts 33ste 
(1:10:16) en Futselaar 41ste (1:11:30) in Valencia. Daarmee heb je in Tokio eerlijk 
gezegd weinig te zoeken. De limieten werden versoepeld ten opzichte van Rio (2:11:00), 
nu er voor Tokio 2:11:30 wordt gevraagd. 
Een week later kwam daar nog de 2:11:07 van Björn Koreman bij, waarmee hij de 
marathon van Wenen won. Er wordt al gesproken over een opleving van het 
marathonlopen in Nederland en een luxeprobleem voor de selectie. Voor het eerst zou 
Nederland door drie mannen kunnen worden vertegenwoordigd. Toch scheelde dat 
tijdens de vorige bloeiperiode van de marathon niet veel, want zou het legendarische NK 
1978 van Sneek, waar drie mannen in de 2:14 liepen, zijn meegenomen in de selectie, 
dan was er naast Gerard Nijboer en Cor Vriend nog iemand in Moskou 1980 van start 
gegaan. Trek van die 2:14 drie minuten af en neem ook mee dat het, hoe ironisch, 
precies 42 jaar geleden was, dan moge duidelijk zijn dat we er toen zeker zo  goed voor 
stonden. Daarbij was de kans op een medaille toen veel realistischer dan nu. 
Misschien dat we in Tokio een keertje mogen figureren, maar als over drie jaar de 
limieten voor Parijs met drie tot vijf minuten worden aangescherpt, zal het weer even 
moeilijk worden om als Nederlander op de olympisch marathon uit te komen, ondanks de 
goede schoenen. 
De man met goede schoenen in het titelverhaal van van Essen liep niet bepaald snel op 
die schoenen, maar onderscheidde zich van de anderen omdat hij in een wereld zonder 
schoeisel wel degelijk schoenen bezat. Het is maar in welk perspectief je het bekijkt.  

   C
O

L
U

M
N

        H
E

N
K

 N
U

G
T

E
R

E
N

      N
o

 156 

15 



 

 

AGENDA 

 
DECEMBER 
 

Zondag 27  Dordrecht  Onderlinge Werpwedstrijden Junioren 
 
Vanwege begrijpelijke redenen is dit vooralsnog het enige punt dat op de agenda staat, al zijn 
er al wel meer plannen voor activiteiten voor de jeugd. Informeer hiervoor bij de jeugdtrainers. 
 
 
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 januari 2021 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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