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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
We hoeven je niet uit te leggen in welke situatie de
wereld en ook Fortius verkeert. Toch hebben we weer
POLSSTOKHOOGSPRINGEN
een nieuwsbrief gereed gemaakt. Hierin helaas veel
CLUBRECORD MET 3,94 m VOOR
minder wedstrijdverslagen en resultaten dan we
KARLIJN SCHOUTEN
normaal gewend zijn. Wel kunnen we melden dat het
Karlijn Schouten goed gaat in de Verenigde Staten en
Zie pagina’s 5 en 11
ze een clubrecord heeft gebroken. Helaas is ook voor
haar daarmee het seizoen meteen beëindigd.
Verder hebben we veel pagina’s ingeruimd voor een uitgebreid interview met Joop van den
Brink, de man die de laatste jaren veel Nederlandse records M85 verbeterde. En daarnaast
natuurlijk de gebruikelijke rubrieken.
Omdat Fortius gesloten blijft tot zeker 6 april, zal ook de volgende nieuwsbrief maar een
dunne worden. Maar jij kunt dit voorkomen. Stuur ons stukjes over hoe je deze moeilijke
tijd bent blijven sporten of hoe sport je erdoorheen heeft geholpen. En dat kan op allerlei
manieren, wat je maar aan de lezers kwijt wil. Stuur het in voor de uiterste inzenddatum
van 15 april 2020: NieuwsbriefFortius@outlook.com. Kijk ook op de pagina Nieuwsbrieven
op de website hoe teksten en foto’s in te sturen.
Veel leesplezier,
Joke Torbijn / Henk Nugteren
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NK Cross, zondag 1 maart

VAN HET BESTUUR
[door Jan van Dalen]

Mededelingen uit het bestuur
•

De maatregelen genomen door de overheid en ondersteund door de Atletiekunie en
NOC*NSF in de strijd tegen het coronavirus heeft er toe geleid dat Fortius tot en met 6 april
2020 op slot zit. Alle activiteiten zijn gecanceld en de sporthal Reeweg is gesloten. Dit geldt
ook voor de door Fortius gehuurde externe zalen. Een aantal zaken is afgelast en zal
verplaatst worden naar later in het jaar (dit hangt af van de ontwikkelingen), zoals de
Algemene Ledenvergadering en de start van de beginnersgroep atletiek. De Riwal
Hoogwerkers Halve Marathon vindt dit jaar niet meer plaats. Voor verdere informatie verwijs ik
naar de website: https://riwalhalvemarathon.nl/. Dit geldt tevens voor de afgelaste
indoorwedstrijd van 21 maart 2020. Gezien de nu al reeds bekende afgelastingen in de maand
april van diverse evenementen bestaat de mogelijkheid dat geplande wedstrijden in april geen
doorgang zullen gaan vinden. Dit geldt tevens voor de Fortius Disco Dance Party van 11
april 2020. Raadpleeg regelmatig de website.

•

Op 27 februari 2020 bereikte het bestuur het droevige bericht van het overlijden van ons lid en
vrijwilligster Brigit Salwegter op 20 februari 2020 in de leeftijd van 62 jaar. Brigit was 14 jaar lid
van Fortius. Aanvankelijk beoefende zij Nordic Walking en later Pilates. Bij Nordic Walking
was zij enige tijd assistent-trainer. Daarnaast was zij vrijwilligster bij de halve marathon. Het
bestuur en de leden wensen Aarnout, ook lid van Fortius, en de verdere familie veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.

•

Het contract met de huidige leverancier van de sportkleding is beëindigd. Derhalve is de
kledingcommissie op zoek gegaan naar een nieuwe leverancier. Met diverse bedrijven zijn
gesprekken gevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie een voordracht van twee
leveranciers aangeboden aan het bestuur. Het bestuur heeft aan de commissie nog een
aantal vragen gesteld. De verwachting is dat in april bekend gemaakt wordt wie de nieuwe
kledingleverancier van Fortius gaat worden.

•

Onze voorzitter Jan van Haren is herbenoemd - zijn derde termijn - in de Sportraad Dordrecht.
De Sportraad Dordrecht is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagde - op verzoek van
B&W - én ongevraagde adviezen geeft over het beoefenen en beleven van sport in de stad.
De Sportraad doet dat vanuit het algemene en collectieve sportbelang. Voor verdere
informatie zie: https://www.sportraaddordrecht.nl/.

•

Er zijn twee nieuwe Automatische Externe Defibrillators (AED) aangeschaft en geplaatst. De
eerste hangt bij de trap in de sporthal en de tweede hangt in het portaal bij de ingang.

Met vriendelijke groet,

Jan van Dalen
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secretaris Fortius

CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

CLUBRECORDS
Tijdens de Ohio Valley Conference Indoor Championship op 26 en 27 februari
2020 in Birmingham, Alabama (VS) won Karlijn Schouten het polsstokhoogspringen met 3,94 m. Hiermee verbeterde zij haar eigen clubrecord zowel bij de
meisjes A als bij de dames met vier centimeter.

Karlijn Schouten met succes over 3,94 m voor een nieuw clubrecord.
Op haar linker wang heeft ze een stempel van het logo van Austin
Peay, de Governor, stichter en naamgever van de Universiteit
waarvoor Karlijn uitkomt (zie hiernaast).

PRESTATIELIJSTEN
De 10-bestenlijsten van Fortius staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet
Barends, Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line:
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/ranglijsten-10-besten-fortius.
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie.
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IN GESPREK MET JOOP VAN DEN BRINK
Hadden we vorige maand met (onder andere) Pepa Hermus een
van de jongste Fortiusleden aan het woord, deze keer gaan we
naar het andere uiterste en spreken we met Joop van den Brink.
Joop acteert bij de M85 en wie deze nieuwsbrief leest zal het zijn
opgevallen dat hij regelmatig Nederlandse records in die categorie
vestigt. Tijdens de laatste ledenvergadering (27 maart 2019) werd
Joop gehuldigd voor zeventig jaar lidmaatschap. Daaruit zou je
mogen concluderen dat de meeste leden hem wel goed zullen
kennen, maar dat zal toch voornamelijk beperkt zijn tot de oude
kern van Hercules. Bovendien blijkt Joop zo veelzijdig in zijn
activiteiten door de jaren heen, dat het bijna onmogelijk is om alle
aspecten van zijn lidmaatschap te kennen. Vandaar dat de
redactie besloot nader kennis met Joop te gaan maken. Voordat ik
bij hem op bezoek ging, heb ik eerst geprobeerd Joops sportieve
prestaties op een rij te zetten. Dat leverde al twee A4’tjes op, dus
onmogelijk om dat allemaal aan bod te laten komen.

Joop van den Brink bij de uitreiking
van de oorkonde voor 70 jaar lid.

Op een doordeweekse ochtend word ik door Joop en zijn vrouw Nely
met koffie ontvangen in hun appartement in het hartje van de
Stadspolder. Na 57 jaar aan de Staart te hebben gewoond zijn ze in mei
vorig jaar naar deze flat verhuisd, waar alles wat dichterbij is en geen
tuin meer hoeft te worden onderhouden.
Eigenlijk had ik al eerder bij Joop langs willen gaan, maar dat ging
steeds niet door omdat hij sinds september last heeft gehad van
gezondheidsklachten en zelfs wat tijd in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Het gebeurde net voor een werpvijfkamp in Breda waarvoor hij
zich al had ingeschreven, maar waaraan hij helaas niet meer heeft
kunnen meedoen. Volgens Joop zijn de problemen nu onder controle en
hebben de artsen hem verzekerd dat hij over enkele weken de training
weer mag hervatten. Dat betekent ook dat Joop bijna een half jaar lang
niet als atleet actief is geweest en dus ook het indoorseizoen volledig
aan zich voorbij heeft
moeten laten gaan. Het zal
wel een opgave worden om
weer op het niveau van
afgelopen zomer te komen,
Joop tijdens de Snipperloop. Loopt hij
want dat niveau was niet
nu zo ver vooruit dat de rest nog in
mis. Nadat hij indoor al het
geen velden of wegen is te bekennen? Nederlands record kogelstoten M85 op 8,89 m had gebracht, pakte hij op 30 maart bij de
openingswedstrijd in Papendrecht ook het record in de buitenlucht: 8,58 m. Bovendien wist hij op diezelfde wedstrijd ook het
record discuswerpen op 21,99 m te brengen. Een maand later,
op 28 april in Edam, stootte Joop door naar de Nederlandse titel
op de werpvijfkamp (kogelstoten, speerwerpen, discuswerpen,
kogelslingeren en gewichtwerpen), in alweer een Nederlands
record van 3105 punten, wat hij nog steeds beschouwt als zijn
beste prestatie uit zijn carrière. Op kogelslingeren (22,67 m) en
gewichtwerpen (9,58 m) verbeterde hij en passant ook nog de
Vooraan Bas de Pee (30), daarachter Cor
Hardenbol en met nummer 47 Joop.
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Joop liep ’s-winters graag een cross (links
en boven).
In de zomer was in 1966 de ondergrond op
de baan eigenlijk nog niet veel beter dan die
op de cross, zoals hier in Turnhout (rechts).

Nederlandse records. Zo eenvoudig zal het dus niet zijn om die records te gaan verbeteren. In ieder geval
houdt Joop goede moed om de komende zomer weer aan wedstrijden te kunnen deelnemen. Zodra het kan
zal hij voorzichtig beginnen zijn conditie weer op peil te brengen door mee te lopen met Nordic Walking.
Wie zijn records bekijkt en niet beter weet, zou denken dat Joop een typische werper is, maar met werpen is
hij pas begonnen bij de M50. Als zeventienjarige jongen kwam hij via het lopen bij Hercules terecht. Hij won in
zijn beginjaren de Weizigtparkloop en bekwaamde zich op de baan op afstanden tussen de 400 m en de
5000 m. In de competitieploeg kwam hij meestal uit op de 400 m of de 800 m. Al snel deed hij alles waar
binnen de club behoefte aan was, maar de 400 m vond hij toch de allerfijnste afstand.
Joops vader was schipper en dan kan het gebeuren dat je
geboren wordt in de plaats waar op dat moment toevallig het
schip ligt, en dat was in Antwerpen. In de oorlog werd het
schip ingezet voor een blokkade van de Maas en werd het
helaas tot zinken gebracht. Het gevolg was dat Joop de
lagere school in België heeft gevolgd. Dus hoewel geen
echte Dordtenaar, kwam hij toch al in zijn vroege jeugd naar
Dordrecht. Joop had gevoel voor techniek en bekwaamde
zich in de werktuigbouwkunde en dat leverde hem een baan
op bij Philips, waar hij 41 jaar gewerkt heeft, afwisselend in
Dordrecht en Eindhoven, met veel missies in andere landen.
Maar al die tijd bleef hij in de Staart wonen en bleef hij trouw
aan Hercules.
Joop heeft tijdens zijn sportcarrière bij Hercules bijna alle
atletiekonderdelen beoefend. Zo liep hij zelfs de NK
marathon 1958 in Zaandam in 3 uur en 22 minuten. Geen
wonder dat Joop ook hoog scoorde in de lijsten van
clubrecords, die Piet Barends elke vijf jaar placht te
publiceren. In de lijst van 1995 stond Joop aan de kop met
44 clubrecords in zijn bezit (ruim 12% van alle clubrecords
die Hercules toen registreerde). Zelfs al kijken we nu op de
Fortius site bij de clubrecords, dan tel ik er nog ongeveer
dertig. Het begint al bij de M45 met de 110 mh (107 cm) in
22,9 uit 1981. Het betekent dat dit record dus al bijna 40 jaar
staat en dat vindt Joop zelf ook niet bepaald een teken van
Zoals Joop vertelt, heeft hij vrijwel alle nummers in
vooruitgang bij de club. Kijken we verder naar M50, M55 en
de atletiek beoefend, zo ook het verspringen. De
M60, dan vinden we clubrecords op verschillende nummers,
al kalende Joop wordt in de jaren ’70 nauwlettend
uiteenlopend van 110 mh, 200 m, hoog, hinkstapspringen en in de gaten gehouden door de langharige jeugd.
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tienkamp. En dat gaat zo maar door, tot we belanden bij de M80 en M85 waar alleen maar records van Joop
staan, op eentje na (de 1500 m van Cor Hardenbol).
Op de vraag of er in de toekomst ook Nederlandse titels en records bij de M90 te behalen zijn, antwoordt
Joop: “zolang er deelnemers zijn zullen er titels en records zijn”. Of die Nederlandse records er nog in zitten
weten we natuurlijk niet, maar elke prestatie bij de M90 zal een clubrecord opleveren, want er zijn tot nog toe
geen clubrecords geregistreerd in die categorie.
Naast alle sportieve activiteiten en de training die
daar voor nodig was, had Joop ook nog tijd om
kaderfuncties op zich te nemen. Zo was hij zeven
jaar lang voorzitter van Hercules en vervulde hij
ook andere bestuursfuncties. Bij wedstrijden was
hij niet alleen deelnemer, maar trad hij ook op als
wedstrijdleider en scheidsrechter. Ook bemoeide
Joop zich met de landelijke atletiek. Een tijd lang
was hij officieel parkoersmeter en reisde hij het
land door om metingen te doen. Een van de
leukste klussen was het meten van de COC
marathon in Amsterdam. In de hoedanigheid als
parkoersmeter ervoer Joop dat atleten graag
konden klagen dat het parkoers te kort was,
maar aan de andere kant waren ze altijd op zoek
naar mogelijkheden om af te snijden. Voor de
meeste wegatleten zal dat niet vreemd in de oren
klinken. Redelijk recent nog, van 2000 tot 2008,
Joop heeft zijn kennis van de atletiek ook overgebracht op de
was Joop ‘gedelegeerde wegwedstrijden’ van de
jeugd. Hier loopt hij (uiterst rechts) met een groep jeugdleden.
Atletiekunie. Dat hield in dat hij wegwedstrijden
Merk op dat de jongens en meisjes toen nog veelal in allemoest bezoeken en rapporteren wat er goed en
daagse kleding sportten, flanellen overhemden, leren jackjes
wat er fout ging. Vooral zich niet bemoeien met
en gewone schoenen.
de organisatie, maar observeren en rapporteren.
Ook daarvoor trok Joop het hele land door.
Maar nu ga ik even voorbij aan Joops vrouw Nely, die ook belangrijk
was voor Hercules. Van 1982 tot 1989 was zij wedstrijdsecretaris, een
functie waar ze was ingeluisd met de mededeling ‘dat het niet veel tijd
kostte’. Nou, dat heeft ze geweten, maar desalniettemin heeft ze het
altijd met veel plezier gedaan. Samen met Joop heeft ze ook jarenlang
het Hercules clubblad verzorgd. Het werd eerst in elkaar gezet, getypt
op stencilvellen en daarna op de vliering op de stencilmachine uitgedraaid. De jongeren onder de lezers die niet weten wat een stencil is,
moeten maar eens op internet zoeken. En daarna moest het clubblad
ook nog eens rondgebracht worden bij de leden. Echte verenigingsmensen waren Joop en Nely, want al waren ze dan beide verzot op
atletiek, ook gingen ze mee naar worsteltoernooien, niet alleen om te
supporteren, maar niet minder vanwege het bal dat na afloop van die
wedstrijden werd gehouden.
Al deze inzet voor de club leverde Nely de titel lid van verdienste op en
Joop werd ooit benoemd tot erelid. Maar ook buiten de club was er
waardering. Nadat Joop in 1988 al was benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau vanwege zijn 40-jarig dienstverband bij Philips,
Krantenfoto bij de uitreiking van de
werd dat in 2005 Ridder in de Orde van Oranje Nassau, mede door zijn
Sportprijs van de stad Dordrecht in
bemoeienissen met de landelijke atletiek. In 1996 kreeg Joop de Johan
1998, die Joop kreeg “voor zijn vele
de Witt Speld voor zijn inzet voor de Dordtse atletiek en twee jaar later
verdiensten voor zijn club en de
de Sportprijs van de Stad Dordrecht vanwege zijn verdiensten voor
KNAU”. De bijbehorende trofee prijkt
Hercules en de toenmalige KNAU.
nog steeds in het nieuwe appartement
in de Stadspolders.
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Met de vorming van Fortius is Joop het wel eens,
alleen vindt hij wel dat men zich een beetje
verkeken heeft op het effect van het samengaan
van de twee verenigingen. Te gemakkelijk werd
gedacht dat een en een twee is, terwijl dat niet
precies zo bleek te werken voor de bereidheid om
in het bestuur plaats te nemen en zelfs niet met
het ledental. Joop haalt herinneringen op aan
ledenvergaderingen waar nek-aan-nek races en
stemmingen plaatsvonden voor bestuursfuncties.
Hij ziet dat later deze maand niet weer gebeuren,
als men iemand bereid kan vinden voor een
vacature zal men al blij moeten zijn.
Op de vraag of Joop nog alles op atletiekgebied
bijhoudt is het antwoord positief. Zodra er
wedstrijden op tv zijn volgt hij die. Maar dat geldt
ook voor wielrennen en schaatsen. Joop en Nely
Joop als bestuurslid, rechts van voorzitter van Helden tijdens
bezoeken nog steeds het NK indoor in Apeldoorn
de viering van het 100-jarig jubileum van Hercules.
waar zij in de VIP lounge mogen plaatsnemen
omdat Joop lid van verdienste van de Atletiekunie is. En dan is er nog Femke Wijbenga, het nichtje van Joop
en Nely, die goed meedoet met polsstokhoogspringen bij de junioren C (in januari brons op de CD Spelen met
2,60 m), en waarnaar ze met plezier gaan kijken.
Met al zijn ervaring mogen we Joop wel
vragen naar een advies voor de jeugd.
Zijn motto is eenvoudig en duidelijk:
houd het plezier erin. Dat betekent niet
dat er alleen maar lol getrapt hoeft te
worden, want voor goede prestaties is er
ook een serieuze aanpak en een zeker
fanatisme nodig. Maar dan wel intrinsiek
en niet vanuit ouders die hun kinderen
bij wijze van spreken over de finish
trappen. Ook voor de trainers is er een
moeilijke taak om stevig en op hoog
niveau te trainen en toch bij de kinderen
het plezier te bewaren.

Joop ontving niet alleen onderscheidingen,
hij deelde ze ook uit, zoals hier de
Hercules Zuil tijdens een ledenvergadering.

We hopen dat Joop spoedig weer in staat zal zijn de training te hervatten en ook weer aan wedstrijden kan
deelnemen. We zien alweer uit naar nieuwe nationale records.
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BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

MILET, THYRA EN SASKIA IN ACTIE OP NK INDOOR SENIOREN
In het weekend van 22 en 23 februari vonden in
Apeldoorn de Nederlandse kampioenschappen
indoor voor senioren plaats. Drie atletes van
Fortius waren toegelaten tot deze nationale
titelstrijd waar de crème de la crème van de
Nederlandse atletiek aan de start staat.
Milet Hoornaar liep de 60 meter. Met een
persoonlijk record van 8,01 s was Milet
potentieel kandidaat om zich te plaatsen voor
de halve finale, maar in Apeldoorn liep ze net
niet snel genoeg. Met 8,16 s werd ze
uitgeschakeld in de series.
Bij het polsstokhoogspringen voor vrouwen had
Fortius twee deelneemsters in de wedstrijd: BSaskia over de lat bij het NK indoor polsstokhoogspringen.
juniore Thyra van Diemen, die een week eerder
Nederlands kampioene bij de A-juniores was geworden, en neo-seniore Saskia van der Boor, die in
de voorgaande maanden een stijgende lijn in haar prestaties had laten zien. Beide atletes wisten
zichzelf op dit NK niet te verbeteren ten opzichte van eerdere wedstrijden. Thyra werd met 3,50 m
vijfde en Saskia eindigde met 3,30 m op een gedeelde zesde plaats.

GERARD, RENS EN JOKE LOPEN 200 m OP NK MASTERS
Behalve de NK indoor voor senioren werd in het weekend van 22 en 23 februari ook het tweede deel
van de NK indoor voor masters gehouden. Op het programma stond onder meer de 200 meter, waar
drie atleten van Fortius aan deelnamen.
Gerard van Dijk presteerde goed door in 26,04 s vierde te worden in de categorie M45. Ook Rens
van der Elst kon tevreden zijn met zijn resultaat bij de M50. Hij werd in 28,28 s vijfde.
Joke Torbijn (V60) verspeelde een vrijwel zekere kans op goud door met haar linkervoet de lijn in de
bocht te raken, wat onverbiddelijk tot diskwalificatie leidde.

MILET HOORNAAR IN HALVE FINALE OP NSK
Milet Hoornaar deed op zaterdag 29 februari mee
aan de 60 meter op de Nederlandse Studenten
Kampioenschappen indoor in Apeldoorn. In 8,06 s
plaatste ze zich voor de halve finale. In de halve
finale liep ze 8,13 s, waarmee ze 0,01 s tekort
kwam om zich te kwalificeren voor de finale.

Milet start op de 60 m bij de NSK indoor.
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KARLIJN SCHOUTEN IN AMERIKA OVER 3,94 m
[door Piet Barends]

Had Karlijn Schouten gedurende de eerste drie maanden in Amerika slechts één wedstrijd
gesprongen (een magere 3,45 m), na 1 januari 2020 was het wel raak met bijna elke week een
wedstrijd en een opgaande lijn in de prestaties.
Zij zette de volgende reeks neer:
Zaterdag 11 januari 2020
West-Lafayette, Indiana
5de met 3,75 m
Zaterdag 18 januari 2020
Birmingham, Alabama
4de met 3,65 m
Zaterdag 25 januari 2020
Huntington, West-Virginia
2de met 3,72 m
Zondag 2 februari 2020
Birmingham, Alabama
5de met 3,65 m
Zaterdag 15 februari 2020
Birmingham, Alabama
3de met 3,80 m
Donderdag 27 februari 2020
Birmingham, Alabama
1ste met 3,94 m.
Voor haar prestatie tijdens de wedstrijd in West-Lafayette werd ze uitgeroepen tot OVC-atlete van de
week voor de technische nummers.
Tijdens de Ohio Valley Conference Indoor Championship 2020 gehouden op woensdag 26 en
donderdag 27 februari 2020 in Birmingham, Alabama heeft Karlijn Schouten het polsstokhoogspringen gewonnen met een sprong over 3,94 m, of, zoals ze dat in de Verenigde Staten dan
noemen, ‘12 feet 11 inch’. Hiermee verbeterde zij haar eigen Fortius clubrecord zowel bij de meisjes
A als bij de dames met vier centimeter (zie ook foto op pagina 5). Zij heeft door haar overwinning, die
10 punten opleverde, in belangrijke mate bijgedragen aan de overwinning van haar ploeg, de Austin
Peay State University, die eerste werd met 111,5 punten. Het was de tweede maal, na 2001, dat
haar universiteit deze belangrijke wedstrijd won. In totaal deden twaalf universiteiten mee uit vijf
staten rond het stroomgebied van de Ohio rivier.
Op 21 maart 2020 is haar volgende wedstrijd, de Bill Cornell Classic, in Carbondale, Illionois.
[Helaas lazen we zojuist op de Austin Peay State University website dat ook alle voorjaarswedstrijden van de OVC zijn
gecanceld vanwege het coronavirus; red.]

Karlijn met een teamgenoot en de trofee van het
Ohio Valley Conference Indoor Championship 2020.

Een geslaagde sprong tijdens een van de
Universiteitswedstrijden.
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UITSLAGEN OVERIGE INDOORWEDSTRIJDEN
De meeste uitslagen van indoorwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze
website gepubliceerd onder “uitslagen”: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius
Op zondag 1 maart organiseerde trainer Arno Tavenier weer een wedstrijd polsstokhoog in de hal van
Fortius. Van de twaalf deelnemers waren er zeven van Fortius. Lucas Genisse (JJC) verbeterde zijn
persoonlijk beste prestatie naar 3,24 m. Ook Yerne Biesterveld (JJD), Iris Mol (MJA) en Cheyenne Eier (VSen)
sprongen een persoonlijk record.
Drie masters van Fortius deden op zondag 8 maart in Gent mee aan de open Belgische kampioenschappen
indoor voor masters. Buitenlanders mogen buiten mededinging aan deze kampioenschappen deelnemen. Ko
Florusse won de 60 meter bij de M65, zij het met een wat minder snelle tijd dan we van hem gewend zijn. Dit
was het gevolg van een tijdens de race opgelopen blessure. Joke Torbijn werd op zowel de 60 meter als de
200 meter derde bij de V60, maar ook haar tijden waren matig te noemen. Anja van Giels werd in 10,02 vijfde
bij de V55.

BAANWEDSTRIJDEN IN DORDRECHT IN 2020
In 2020 staan de volgende baanwedstrijden in Dordrecht op het programma:
donderdagavond 11 juni Fortius Trackmeeting 1000 m en 3000 m (jun/sen/mas)
zaterdag 4 juli
Wedstrijd pupillencompetitie
zaterdag 3 oktober
Clubkampioenschappen alle categorieën
Op zaterdag 17 oktober organiseert Fortius de jaarlijkse Indoor Recordwedstrijd. Een week vroeger
dan normaal, zodat de wedstrijd niet in herfstvakantie valt.
Hou voor actueel nieuws over onze wedstrijden de Fortius website in de gaten.

NIEUWS OVER DE COMPETITIE
De titel van dit artikel zou beter “GEEN nieuws over de competitie” kunnen zijn, want op dit moment
zijn nog steeds niet alle locaties van de wedstrijden bekend. Hieronder herhalen we nog maar eens
de data en de locaties die wel al bekend zijn.
CD-junioren, poule 59
18 april
Rotterdam Atletiek
9 mei
nog niet bekend
13 juni
PAC, Rotterdam
19 september finales

Senioren 3e divisie, poule 13
26 april
ARV Achilles, Etten-Leur
24 mei
AV Spark, Spijkenisse
5 juli
AV Groene Ster, Zevenbergen
13 september Promotie/degradatiewedstrijd

U20/18 (AB-junioren), poule 34
19 april
AV SPRINT, Breda
3 mei
Scheldesport, Terneuzen
7 juni
nog niet bekend
6 september NK Teams junioren

Masters, poule 22
17 mei
AV Groene Ster, Zevenbergen
21 juni
nog niet bekend
20 september landelijke finale

Contactpersoon competitie voor Fortius is Arjen van Gink.
Meer informatie over de competities op onze website in het menu onder “Wedstrijden en
evenementen” → “Baanatletiek”.
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

In de vorige nieuwsbrief hadden we het weekend van 14 en 15
februari al meegenomen en de laatste twee weken van februari
stonden er niet veel wedstrijden in de regio op het programma.
Wel was er het weekend van 29 februari en 1 maart de NK Cross,
maar daar waagden zich, op een junior na, geen Fortiusatleten
aan. Op 8 maart leefde het seizoen weer op met veel deelname bij
Foto Jos Nieuwland
de CPC-Loop in den Haag, met een clubrecord voor Gerard
Groothuizen bij de M65. Maar dit was meteen het einde, want de Riwal Halve Marathon werd
donderdag voorafgaande aan de loop vanwege de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van
het coronavirus afgelast. Vandaar dat we hier maar een zeer beperkte lijst met wedstrijden hebben te
melden. Het zal voor de volgende nieuwsbrief niet anders zijn, want het wedstrijdseizoen ligt in ieder
geval stil tot 6 april en mogelijk nog langer.
Stuur wedstrijdverslagen, foto’s en commentaren naar de redactie, want zonder uw medewerking is
het moeilijk om sfeervolle verslagen te schrijven. Maar als er nu helemaal geen wedstrijden zijn
geweest, mag u ook een impressie geven van hoe u deze sportarme weken bent doorgekomen, en
wat belangrijker is, hoe u de conditie en de stemming op peil hebt weten te houden (of niet). Of wat
heb je bijvoorbeeld gedaan als alternatief voor de eveneens geschrapte Rotterdam Marathon. Dat
kan voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 april op nieuwsbrieffortius@outlook.com.

WEDSTRIJDEN IN FEBRUARI EN MAART
Op zaterdag 22 februari won Timo de Geus in Tilburg de 15 km lange Kruikenloop. Hij had daar iets
minder dan 50 minuten voor nodig: 49:40.
Mitchel Teeuw had op zondag 23 februari in Westenschouwen bijna een kwartier meer nodig op de
15 km, maar het betrof hier een trail. Bij deze Bosbokken Trail was hij de man die Fortius prima
vertegenwoordigde door als vierde te eindigen in 1:05:42.
Een van de eerste wegwedstrijden in het voorjaar is de 20 km van Alphen aan de Rijn. Roy Werner
deed daar op 1 maart aan mee en behaalde de tweede plaats bij de M35 in 1:10:56.
Ook de City-Pier-City in Den Haag is zo’n klassieker, iets minder oud dan de 20 van Alphen en de
Zilveren Molenloop in Leiden. In de jaren ’70 begon de CPC als een interland waaraan in ieder geval
Nederland, België, Duitsland, Denemarken en Noorwegen deelnamen. Dit jaar stond deze halve
marathon voor 8 maart op de kalender. Omdat dit slechts zes dagen voor de Riwal Halve Marathon
was, verwachtten we geen massale deelname van Fortius. Maar waarschijnlijk hadden sommigen
de bui, die de Riwal Halve Marathon zou treffen, al zien hangen, want er was een grote groep
Fortiusatleten naar Den Haag gereisd om daar de halve marathon te lopen. Het leverde zelfs een
clubrecord M65 op voor Gerard Groothuizen, die ook met zijn vierde plaats de hoogste klassering
van alle Fortius atleten bereikte. Voor de andere Fortiuslopers was een top-10 klassering niet
haalbaar. Hieronder de uitslagen van de aan mij bekende Fortiusatleten op de halve marathon.
Mogelijk zijn er enkele lopers tussendoor geglipt, want een lijst van bijna 10000 namen doorzoeken is
vermoeiend en een foutje is zo gemaakt. Er zullen vast ook nog lopers hebben deelgenomen aan de
bedrijvenlopen, maar dit was ondoenlijk om te checken evenals het doorspitten van de 10 km lopen.
Verder zij nog opgemerkt dat Jasper Alderliesten twee maal in de uitslagen van de M35 voor kwam,
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met klasseringen 604 en 605 onder dezelfde tijd, maar met twee verschillende startnummers. Kan
Jasper uitleggen hoe hij dat fikste?
Mannen
Sen
1393 Alexander Saint-Denis 1:49:57
2146 Remon van den Engh 2:08:54
M35
146 Ewoud v Houwelingen 1:29:08
604 Jasper Alderliesten
1:54:05
605 Jasper Alderliesten
1:54:05
844 Olof Adriaanse
2:06:30
875 Jur van der Sijde
2:10:01
942 Matthias Meijer
2:28:39
M40
275 Martijn Genisse
1:40:57
335 Alex Adriaanse
1:43:47
722 Marcel Mangrey
1:59:22
M45
620 Gaab van de Koppel 1:59:48

M50
148
179
323
M55
167
350
466
M60
132
152
165
200
285
M65
4
91
M70
22
24

John Vis
Norwin Mingaars
Johan van Someren

1:41:10
1:43:48
1:53:31

Henk Visser
Ron de Roo
Arie Nouwen

1:49:02
2:02:11
2:16:48

Dirk Franssens
Rob Teirlinck
John van Belle
Jos Nieuwland
Jan Brilman

1:56:58
2:02:27
2:01:24
2:08:32
2:30:24

Gerard Groothuizen
Harry Bouw

1:33:41
2:16:48

Harm de Jonge
Dick Piket

2:14:16
2:15:25

Vrouwen
Sen
391 Tryntsje Fokkema
1:52:16
485 Valerie Kloeg
1:55:48
V40
184 Monique Steenhoek 1:59:46
295 Martine Zwemmer
2:11:32
V45
46 Toos Volmer
1:50:18
322 Maria Hurtado Blanco 2:31:52
323 Sandra van der Graaff 2:31:53
V55
73 Christine Ubas
2:11:31
V60
18 Margo Naaktgeboren 2:00:16
38 Yvonne Brilman
2:21:58

Tijdens de Vestingloop op 8 maart in Gorinchem won Nay Seddik de halve marathon bij de vrouwen
in de fraaie tijd van 1:33:32. De drie Fortiusatleten bij de heren waren beduidend langzamer dan
Nay: Ronald Kajim (97ste in 1:55:25), Jeroen Brouwers (116de in 1:57:00) en Ted Antrag (167ste in
2:13:03). Verder won Timo de Geus de 10 km bij de mannen in 33:42. Op de 5 km waren er twee
deelneemsters van Fortius bij de vrouwen: Caroline Dubbeld werd 32ste in 28:57 en Margriet
Halberstma 74ste in 31:34.

Wedstrijdkalender april en mei
Tot en met 6 april zijn alle wedstrijden afgelast, maar die datum kan nog altijd opgerekt
worden. In theorie zou dus de Leemputtenloop in Rijen op 8 april de eerste wedstrijd zijn
waaraan weer kan worden deelgenomen. Houd de berichtgeving in de gaten en kijk eerst op
de genoemde websites of de geprogrammeerde wedstrijden nog steeds doorgang zullen
vinden. Mogelijk is de Utrecht Marathon of de Enschede Marathon op 19 april een alternatief
voor de afgelaste Rotterdam Marathon?
Wil je nog wat anders dan hier op de kalender staat, kijk dan op de bekende sites zoals
www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België.
April
8
11
13
13
17
18
19
19

Rijen
Zwijndrecht
Vleuten
Numansdorp
Oud-Beijerland
Oisterwijk
Enschede
Utrecht

Leemputtenloop
Paascross Hooge Nesse
Loop van Leidsche Rijn
Paasloop
Spuiloop Hoeksche Waard
Vennenloop
Marathon
Marathon
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www.leemputtenloop.nl
www.teamsterkstaaltje.nl
www.loopvanleidscherijn.nl
www.spuiloop.nl
www.vennenloop.nl
www.enschedemarathon.nl
www.utrechtmarathon.com

19
27
27

Noordwijkerhout
Oud-Gastel
Middelharnis

Omloop Noordwijkerhout
Halve Marathon
Omloop Menheerse

www.av-nsl.nl
www.tveerke.nl
www.avflakkee.nl

Delft
Alblasserdam
Ter Heijde (Z-H)
Rijsoord
Oosterhout
Waddinxveen
Leiden
Brielle
Klaaswaal

Groene Halve Marathon
www.av40.nl
Bevrijdingsloop
www.aaa-atletiek.nl
Omloop Ter Heijde
www.omloopterheijde.nl
Kraaienrun
www.kraaienrun.nl
Kaaienloop
www.kaaienloop.nl
Gouwebosloop
www.scantilope.nl
Marathon
www.marathon.nl
Vestingloop
www.epicinderunning.nl
Polderloop Hoeksche Waard www.polderloophw.nl

Mei
3
5
8
9
9
9
10
10
15

TRAININGSSTAGE IN PORTUGAL MET TOPTEAM VAN HONORÉ HOEDT
LOOPLAND GELDERLAND
[door Caroline Bijl / foto’s: Loopland Gelderland]

Eind februari had ik de grote eer om voor een week te mogen aansluiten bij het topatletenteam van
Loopland Gelderland op trainingsstage in Portugal (Algarve/Albufeira). Een team van toppers
waartoe onder andere marathonloper Gert Jan Wassink, Europees kampioen Jasmijn Lau en
toptalent Tess van Randtwijk behoren, onder de bezielende leiding van topcoach Honoré Hoedt (oudbondscoach Nederland/Noorwegen en oud-coach van wereldtopper Sifan Hassan). Aangezien ik zelf
al wat jaren tot de ‘categorie 35+’ behoor, ging ik uiteraard niet mee als topatleet of als veelbelovend
hardlooptalent. Op uitnodiging van Honoré Hoedt zou ik de rol vervullen van logistiek manager en
aanspreekpunt zijn voor het uitgebreide team van (jonge) atleten. Aanstormende talenten van 14, 15
jaar tot atleten die al tot de nationale top behoren. Zowel op de sprint- als op de MILA-afstanden.
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Het was een bijzondere en inspirerende ervaring om een week
lang van dichtbij te kunnen zien hoe bij Loopland Gelderland
deze supergemotiveerde talenten worden klaargestoomd en
begeleid. Een strak trainingsprogramma van elke dag trainen
met op de meeste dagen twee trainingssessies. Met nadruk op
een goede afwisseling van pittige en ‘easy’ trainingen in de
vorm van heel veel rustige duurlopen, loopscholing, ‘core
stability’, kracht, aquajogging en intervaltrainingen op verschillende ondergronden zoals strand, cross- en atletiekbaan en
natuurpaden. Prachtig om te zien hoe coach Honoré (met
assistent Gert Jan Wassink) met veel enthousiasme, humor,
kennis en enorm veel ervaring, oog heeft voor elk detail, voor
elke individuele atleet en zijn of haar ontwikkeling. En dat ook
nog eens op een prachtige locatie (sportresort aan het strand)
met perfecte weersomstandigheden van 20 graden, zon en
strakke blauwe luchten. Was mijn eigen rol in essentie vooral
gefocust op de logistiek, uiteindelijk heb ik de hele week (op
een rustdag na) heerlijk mee kunnen trainen met deze
geweldige groep. Echt een feest!
Naast alle fysieke arbeid bleef er ook genoeg tijd over voor ontspanning en leuke uitjes zoals
bijvoorbeeld naar Albufeira en etentjes in Silves en Quarteira. Hard werken en gezelligheid gaan
hand in hand bij Loopland Gelderland. Een schitterende ervaring en belevenis waar ik nog lang met
heel veel plezier op terug zal kijken. En drie dagen na terugkomst bleek de stage ook nog eens te
resulteren in zes mooie medailles op het NK Cross.
Wil je overigens ook een keer tussen deze toppers lopen? Elke maand organiseert Loopland
Gelderland de ‘Afrikaanse Duurloop’ op de Deelense heide. Een echte aanrader voor elke hardloper!
Vragen? Spreek me gerust een keertje aan in de kantine bij Fortius.
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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.
Er afgelopen maand weinig activiteiten voor de jeugd. Nadat de crosscompetitie half februari werd
afgerond en de resultaten in de nieuwsbrief van februari waren gepubliceerd, was het twee weken
stil. Daarna brak de coronacrisis uit en was er van wedstrijden geen sprake meer.

NK CROSS, ZONDAG 1 MAART 2020
Er was helaas maar een Fortius deelnemer op het NK Cross 2020 in de Noordoostpolder, maar die
wist zich wel in de top-10 te nestelen. Bij de jongens junioren C werd Mees Schneider negende.

AANKONDIGING STEPS
Of de speciale activiteiten STEPS zoals
hiernaast aangekondigd doorgang kunnen
vinden hangt van de nog onzekere toekomst af.
Wij plaatsen de aankondiging wel maar
adviseren belangstellenden allereerst de
landelijke maatregelen na te leven en daarnaast
zich te informeren via de Fortius website.

[Advertentie]
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De laatste maand las ik vaak dat iets vooralsnog gewoon door zou gaan. Op 11 maart
stond op de website dat de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon vooralsnog op zaterdag
14 maart zou plaatsvinden. Maar vooralsnog houdt een voorbehoud in en naarmate de
tijd vorderde werden vooralsnog-meldingen, waaronder ook die van de halve marathon,
veranderd in afgelastingen. Jammer van mijn voorbereidingen, had ik maar beter moeten
anticiperen en zoals anderen op 8 maart de CPC moeten lopen.
Een paar dagen later werd het land platgelegd en schreef onze voorzitter dat Fortius
vooralsnog tot 31 maart op slot zou gaan. Mijn eerste reactie was weer vooralsnog?,
maar na even nadenken bleek dat wel juist, want ook zo’n einddatum is onder
voorbehoud. Dat bleek al snel toen 31 maart 6 april werd. En nog zijn we daar allerminst
zeker van.
Hoe houden we ons voor onbepaalde tijd gezond, fit en in vorm? Voor sporters die
afhankelijk zijn van accommodaties of in teamverband sporten zal dat lastig zijn omdat
niet aan hun noodzakelijke voorwaarden kan worden voldaan. Niet elke polsstokhoogspringer heeft een polshooginstallatie in zijn achtertuin staan, voor zover ik weet
had alleen Thierry Vigneron daar indertijd beschikking over. En onze werpers hebben
misschien nog niet eens een eigen kogel of discus. Zolang we nog naar buiten mogen
zal het voor lopers minder een probleem zijn. Zij kunnen nog de polder in of op dijken en
fietspaden hun looptraining doen. Zelfs een vergrendeling zoals in België laat fietsen en
joggen in de buitenlucht toe. Maar in Spanje staat een boete van €3000 op een
fietstochtje. Even afwachten wat ons te wachten staat.
Voor toppers die zich willen kwalificeren voor de Olympische Spelen is het probleem
groter, omdat er niets vaststaat en er van een normale planning geen sprake is. Tot het
moment dat alles wordt afgelast of tot een jaar wordt uitgesteld, want dan blijkt niemand
meer nadeel te hebben ten opzichte van de concurrentie. Al blijft men hardnekkig
schrijven dat de Olympische Spelen vooralsnog gewoon doorgang zullen vinden,
niemand waagt het om dat woord vooralsnog te schrappen. En we kennen nu de lading
van dat woord.
Sportpsycholoog Hardy Menkehorst beweert dat er geen betere training van de mentale
veerkracht is te bedenken. Er waren altijd al trainers die verrassingen in hun training
inbouwden, maar dit is een verrassing die men niet als een trainingsvorm kan
bagatelliseren, want het is de reële situatie. Shorttrackcoach Jeroen Otter kondigde
doodleuk aan het eind van een trainingskamp in de Pyreneeën aan dat zijn schaatsers
1700 km op de fiets terug naar huis moesten. Daar word je niet alleen conditioneel hard
van maar ook mentaal. Mijn vroegere trainer Bob Boverman strooide ook met
verrassingen. Na 6×1000 m in 2:55 dacht je klaar te zijn maar hoorde je dat er na 200 m
dribbelen nog een keer 1000 m moest worden gelopen en dan in 2:50. Ga er maar aan
staan.
Dus wat te doen? Joris van Gool vindt dat je moet zorgen dat je ready bent. Maar voor
hoe lang? En is dat op te brengen? Guido Vroemen vindt juist dat sporters gas terug
moeten nemen en minder moeten eten. Het kan een rusteloos gevoel geven als de
aanmaak van serotonine daalt. Het lijkt me geen goed idee om sportdrank te gaan
hamsteren, dan kun je beter boeken hamsteren om de tijd aangenaam door te komen.
Misschien is vooralsnog Serotonine van Houellebecq een aanrader?
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AGENDA
MAART
Zaterdag 21

Dordrecht

Fortius Indoor AFGELAST

Woensdag 25

Dordrecht

Algemene Ledenvergadering UITGESTELD

Dordrecht

Fortius Disco Dance Party

Papendrecht

Pupillencompetitie

Zaterdag 18

Rotterdam

CD-Juniorencompetitie

Zondag 19

Breda

AB-Juniorencompetitie

Zondag 26

Etten-Leur

Seniorencompetitie

Zondag 3

Terneuzen

AB-Juniorencompetitie

Zaterdag 9

??

CD-Juniorencompetitie

APRIL
Zaterdag 11

MEI

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.

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF:

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van april 2020.
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TRAININGSTIJDEN
Junioren AB, senioren, masters
Dinsdag
19:00 – 21:00 uur
Donderdag
19:00 – 21:00 uur
Zondag
10:00 – 12:00 uur

Kickboxing
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden bij Fortius (april - oktober)
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden gymzaal Stadspolders (oktober - april)
Vrijdag
20:00 – 21:30 uur: gevorderden
Zondag
10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar
Zondag
11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar
recreatief + gevorderden

Junioren C/D
Zaterdag
10:30 – 12:00 uur
Woensdag
19:00 – 20:30 uur
Pupillen
Zaterdag (alle groepen)
Woensdag
C en mini:
A1, A2 en B:

09:30 – 10:30 uur
17:00 – 18:00 uur
18:00 – 19:00 uur

Recreatieve loopgroepen (5 niveaus)
Maandag
vanaf 19:15 uur
Woensdag
vanaf 19:15 uur
Zaterdag
vanaf 09:30 uur
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)
Dinsdag
vanaf 19:15 uur
Donderdag
vanaf 19:15 uur
Recreatieve loopgroepen ma/do (2 niveaus)
Maandag
vanaf 19:15 uur
Donderdag
vanaf 19:15 uur
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht
Zaterdag
9:30 – 11:00 uur
Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners
Dinsdag
vanaf 19:30 uur
Donderdag
vanaf 19:30 uur
Recreatieve loopgroep Nordic Walking /
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen
Maandag
vanaf 19:15 uur
Woensdag
vanaf 19:15 uur
Fitness
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

10:00 – 22:00 uur
09:30 – 11:30 uur
10:00 – 13:00 uur

Kick FUN & Boxing
Woensdag
19:30 – 20:30 uur

Worstelen
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren
18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 jaar en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren

Aerobics, streetdance, zumba
Maandag
18:45 – 19:40 uur: Body Shape
19:45 – 20:40 uur: Body Shape
20:45 – 21:40 uur: Zumba
Dinsdag
09:00 – 10:00 uur: Yoga
10:15 – 11:10 uur: Zumba Gold
18:45 – 19:40 uur: Body Shape
19:45 – 20:40 uur: Pilates
20:45 – 21:40 uur: FlowYoga
Woensdag
17:00 – 18:00 uur: Streetdance 7 – 12 j.
18:00 – 18:45 uur: Zumba
18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd
19:45 – 20:40 uur: PowerPump
20:45 – 21:40 uur: Body Shape
Donderdag
09:00 – 10:00 uur: FlowYoga
10:15 – 11:15 uur: Pilates
19:45 – 20:40 uur: Pilates
20:45 – 21:40 uur: FlowYoga
Vrijdag
09:00 – 09:55 uur: Powerpump
09:00 – 09:55 uur: Total Body Workout
13:30 – 14:30 uur: Yoga
Zaterdag
09:15 – 10:10 uur: Zumba
10:15 – 11:15 uur: PowerPump
Racerunners
Woensdag
17:00 – 18:00 uur
Zaterdag
09:30 – 10:30 uur
Voor meer details en laatste wijzigingen zie:
LET OP: t/m 6 april zijn alle activiteiten afgelast
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingenfortius/fitness/groepslessen

Logo door Elise Beljaars
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