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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
De maand waarover we verslag uitbrengen begon zo
mooi met verrassend goede resultaten voor onze
ROY WERNER LOOPT 2:28:22 OP DE
langeafstandslopers op de Rotterdam Marathon en
clubrecords en een (persoonlijke) recordregen tijdens
MARATHON IN ROTTERDAM
de Indoor Recordwedstrijd. We doen verslag van deze
(zie bladzijde 7)
heldendaden en hadden een uitgebreid interview met
Roy Werner.
ONZE PUPILLEN HEBBEN
Maar zo mooi als het begon, zou sneu eindigde deze
periode met afgelasting op het laatste moment van de
BEHOEFTE AAN VERSLAGGEVERS
DrechtStadLoop en vervolgens het annuleren van de
(zie bladzijde 16)
Wantijparkloop en de Schapenkoppencross. Het
betekende dat we behalve de jubileumloop geen enkele
wedstrijd op de weg hebben kunnen organiseren dit
jaar. Maar gelukkig wist de DrechtStadLoop ook nog een positief resultaat te melden: een
recordopbrengst voor het dit jaar gekozen goede doel. Lees meer hierover op pagina 14.
De groep jonge atleten groeit gestaag, maar helaas blijft de verslaggeving daarover onder de
maat. Het betekent dat de redactie behoefte heeft aan een extra lid die zich met nieuws over
junioren en pupillen gaat bezighouden.
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van
15 december 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


Door het stijgend aantal besmettingen moet Fortius weer rekening houden met
uitbreiding van de coronamaatregelen. Dit vergt weer organisatorische aanpassingen.
Per 13 november 2021 moet iedereen vanaf 18 jaar, die de sporthal Reeweg wilt
betreden (al is het om naar het toilet te gaan of zich om te kleden) zijn coronatoegangsbewijs (CBT) laten zien. Wordt dit niet getoond dan wordt de toegang geweigerd.
Fortius en de Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg (SOAR) zijn verplicht door
de overheid om hierop te controleren op straffe van een geldboete of sluiting. De
controle geschiedt door medewerkers van de SOAR en vrijwilligers van Fortius. Er is
een tekort aan controleurs. Het bestuur heeft diverse oproepen gedaan aan de leden
voor hulp. Een aantal leden heeft hieraan gehoor gegeven, waarvoor dank. Aanmelden
kan nog steeds via de verenigingsmanager. Verzocht wordt aan een ieder om aan de
controle mee te werken. Het kan misschien zijn dat je in de rij moet wachten, voordat
naar binnen gegaan kan worden. Heb begrip voor de controleurs en maak het hen niet
moeilijk. Bij onheuse bejegening zullen maatregelen worden genomen. Wij blijven ons
wel houden aan de basisregels: handen wassen, bij klachten thuisblijven en testen,
1½ meter afstand houden. Daarnaast is publiek (ook ouders) niet meer toegestaan om
wedstrijden en trainingen bij te wonen. Bij bezoek aan de kantine is een zitplaats
verplicht. Om 20:00 uur dient de kantine te zijn gesloten. Dit kan ook vroeger zijn in
verband met niet beschikbaar zijn van barvrijwilligers.



De nieuwe maatregelen hebben er toe geleid dat de DrechtStadLoop een dag van te
voren moest worden gecanceld. Dit heeft veel gevergd van de organisatie, om iedereen
tijdig op de hoogte te brengen. Het was hectisch, maar het is gelukt. Heel veel
waardering hiervoor. Tevens zijn de Wantijparkloop en de Schappenkoppencross
geschrapt. Het bestuur heeft al wel de nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarsloop op 10
januari 2022 gepland, maar houdt er rekening mee dat dit ook niet doorgaat. Al met al
weer veel onzekerheden voor de komende maanden.



Het ziet er naar uit dat het ledental ook in 2021 zal dalen. Enerzijds is dit het gevolg van
de opheffing van de afdeling Kickboksen en afsplitsing van de loopgroep Zwijndrecht /
H.-I.-Ambacht en anderzijds door de coronamaatregelen. Maar er is een toename te
constateren van jeugdleden. Fortius heeft zich aangesloten bij het sportproject Luuk
Sportief van de gemeente Dordrecht. In dit project kunnen schoolgaande kinderen
kiezen uit vele sportieve activiteiten. Zij kunnen op deze manier zonder veel moeite te
hoeven doen, iedere keer een andere sport uitproberen. Het is een leuke manier om
met diverse sporten kennis te maken. Daardoor kiezen kinderen een sport die het beste
bij hen past. Een aantal kinderen heeft gekozen voor atletiek bij Fortius en vond dit zo
leuk dat zij lid geworden zijn.



Vorig winterseizoen moest er noodgedwongen door de sluiting van de sporthal buiten
getraind worden. Dit is zo goed bevallen, dat er in dit winterseizoen vaker buiten
gesport gaat worden. Tevens is de werptraining geïntensiveerd. In de winter worden de
netten van de werpkooien op de atletiekaccommodatie verwijderd ter voorkoming van
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schade door weer en wind. Het bestuur heeft verzocht aan de gemeente om deze te
laten hangen. De gemeente heeft hierin ingestemd met de voorwaarde dat na elke
training de netten neergehaald worden. Mocht dit niet gebeuren en er ontstaat schade
door bijvoorbeeld een storm dan worden de kosten verhaald op Fortius en zal
vervanging pas geschieden in 2023.


Met de gemeente is discussie over het zand in de verspringbakken. Wij zijn van mening
dat er verkeerd zand is gestort, maar de gemeente beroept zich op de normen die door
de Atletiekunie zijn vastgesteld. Het bestuur is in overleg met de gemeente hoe dit op te
lossen.



Op de vacature van penningmeester zijn slechts enkele reacties gekomen, die niet
geleid hebben tot een geschikte opvolger. De huidige penningmeester stopt aan het
einde van het jaar. Derhalve nogmaals de dringende oproep aan de leden om
kandidaten voor deze functie. Informatie kan gewonnen worden bij de penningmeester
Chris den Hartog, via het email-adres info@fortiusdrechtsteden.nl.



Met Passaat zijn afspraken gemaakt over de samenwerking bij de trainingen van het
polsstokhoogspringen. Daan Spiljard verzorgt de trainingen aan leden van Fortius en
Passaat. In de winter vinden de trainingen plaats in de sporthal Reeweg en in de zomer
op de atletiekaccommodatie van Passaat.
Met vriendelijke groet,

Jan van Dalen

[Advertentie]
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secretaris Fortius

CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

CLUBRECORDS
In de Rotterdam Marathon van 24 oktober werd door Fortius goed gepresteerd:
Nay Seddik verbeterde het clubrecord V45 naar 3:18:20. Het oude clubrecord
stond met 3:36:53 op naam van Irene Vink, die die tijd als V50 had gelopen.
Gerard Groothuizen verpulverde in Rotterdam in 3:28:34 het clubrecord
marathon M70.
Margo Naaktgeboren liep in 4:37:59 een clubrecord V65. Ook diverse
tussentijden van Nay, Gerard en Margo werden als clubrecord opgetekend.
Roy Werner (M35) liep een ijzersterke marathon, maar zijn eindtijd 2:28:22 was toch nog vier
minuten te traag voor het clubrecord bij de masters. Zijn tussentijd van 1:43:13 op 30 km geldt echter
wel als clubrecord M35 op de 30 km.
Tijdens de Indoor Recordwedstrijd op 30 oktober werden zes
clubrecords verbeterd of gevestigd:
Cristy Pieter liep in 6,91 s een clubrecord MJC op de 50 meter.
Anniek de Lange verbeterde er met 1,70 m het indoor
clubrecord hoogspringen overall, dus voor de MJC, MJB, MJA
én senioren vrouwen. Haar vertesprong van 5,59 m was een
clubrecord bij de MJC, MJB en MJA.
Ricardo Hill liep de 50 meter in 7,16 s en dat was 0,06 s
sneller dan het clubrecord M65 dat op naam stond van Ko
Florusse.
Ko Florusse vestigde op zijn beurt in 7,29 s een clubrecord 50
meter voor de M70. Hij vermorzelde in 8,68 s ook nog het
clubrecord 60 meter M70, dat met 10,60 s op naam stond van
Henk Barends.
Ruben van Ameijden verbeterde het clubrecord kogelstoten
M40 met ruim een meter naar 13,05 m. Het oude record was
van Robert Florusse.

PRESTATIELIJSTEN

Anniek de Lange, hier op archiefbeeld.

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 ROY WERNER
[door Henk Nugteren]

Op de laatste Rotterdam Marathon op 24 oktober was er wat Fortius betreft een man die met kop en
schouders boven iedereen uitstak. Roy Werner, uitkomende bij de M35, verbeterde zijn persoonlijk
record met meer dan zeven minuten tot 2:28:22. Het betekende de vierde Fortiustijd ooit na het
clubrecord van Jan Willem Schaar (2:23:56) en de 2:24-tijden van Wim Hol en Wim Sterrenburg, de
laatste als M40. Als redactie van de nieuwsbrief dachten we dat dit voldoende aanleiding was om
eens met Roy in gesprek te gaan.
Op maandagavond 1 november sprak ik af in de kantine voor een
gesprek met atleet Roy, voor zijn trainingsmaatjes van de A-groep
waarschijnlijk welbekend, maar voor veel andere clubleden alleen als de
man die overal in het land op de meest onwaarschijnlijke afstanden in de
uitslagen terecht komt (en dus in de nieuwsbrief). En vaak ook nog met
aansprekende resultaten, zoals toen hij afgelopen september in
Maastricht de 32 km lange Sint Pieters Bear Trail won.
Keurig op tijd komt Roy in loopkleding de kantine binnen. Dat het ook
netjes gepland is blijkt als hij vertelt dat hij vanuit huis (in het centrum) is
komen rennen. Maar die planning is aan de 37-jarige programmeur, die
zich voornamelijk toelegt op logistieke software voor vervoer en
transport, wel besteed. Roy blijkt altijd lopend naar de training te komen,
want dan heeft hij heen en terug alvast zes extra en gratis kilometers te
pakken, met een omweggetje zelfs negen.
Waarom Roy overal in het land zomaar op kan duiken, wordt tijdens het
gesprek ook al snel duidelijk. Hij heeft speciaal voor zijn sport een NS
Weekend Vrij abonnement genomen, zodat hij zonder beperkingen naar
alle wedstijden toe kan. Maar hoe was het begonnen? Hoe kwam Roy
tot hardlopen? Daar hadden we het gedurende het eerste uur het meest
over.
Roy werd in Dordrecht in het Refaja geboren en bleef tot zijn
negentiende bij zijn ouders in Zwijndrecht, totdat hij zelfstandig in
Dordrecht ging wonen. In Zwijndrecht ging hij naar het Walburg College
en voetbalde hij tot ongeveer zijn achttiende in de jeugd bij de
Geluksvogels (VVGZ). Later kwam hij wel weer terug bij VVGZ bij de
senioren. Roy bezocht graag poppodia en festivals en soms was dat de
Roy tijdens een van zijn wedstrijden
avond voor een voetbalwedstrijd. Dan kon het wel eens uit de hand
in 2019.
lopen, want na een nachtje doorzakken was hij niets waard op het
voetbalveld. Hij liet VVGZ voor wat het was en je zou verwachten dat daarmee de sportcarrière van Roy ook
meteen ten einde was. Maar niets was minder waar.
Roy volgde na de havo een HBO informatica-opleiding in Breda, die hij na twee jaar afbrak. Daarna ging hij bij
Florensis in Hendrik-Ido-Ambacht werken. Ook wilde hij weer wat aan sport gaan doen en hardlopen leek hem
wel wat. Wat overmoedig schreef hij zich in voor de Rotterdam Marathon 2005, maar daar had hij natuurlijk
nog lang niet genoeg voor getraind. Hij kwam niet verder dan 18 km, maar vond die 18 km zo leuk dat hij
besloot wat serieuzer te gaan trainen en het in 2006 opnieuw te proberen. In wat Roy zijn eerste marathon
noemt kwam hij tot 3:20. Achteraf vernam hij dat een collega bij Florensis, Aart-Peter Baan een minuut of vier
achter hem was geëindigd. Florensis had sinds 2002 een ROPA-RUN-team en Roy werd snel ingelijfd en liep
in 2006 en 2007 in het Florensis-team.
De 3:20 gaf moed en smaakte naar meer en Roy vervolgde zijn trainingen, Aart-Peter, die bij Energie in
Barendrecht ging lopen, adviseerde Roy daar ook naar toe te komen, maar Roy wilde vrij blijven en zich niet
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binden aan een club. Terwijl Aart-Peter in de regio
wedstrijden begon te winnen, ging het in de jaren
daarna met Roy alleen maar bergafwaarts. Hoewel
Roy tegen Aart-Peter opkeek, nam hij diens
voorbeeld met een persoonlijk record van 2:38 op
de marathon binnen een paar jaar, helaas niet over.
Integendeel, zodra er weer ergens een concert was
te bezoeken was Roy van de partij. Dat zorgde niet
bepaald voor betere prestaties en in 2008 werd het
zo frustrerend, dat hij het bijltje erbij neer gooide.
Einde carrière? Nee, weer niet.
Vijf jaar deed Roy niets, maar in 2013 pikte hij het
opnieuw op. Hij liep de DrechtStedenLoop in 1:56,
de jaren daarop ging het al in een hoger tempo,
maar dan op de kortere afstanden (5 km in 19:09). Het RopaRunTeam van Florensis met Roy rechts.
In 2016 las Roy een verhaal van Dolf Jansen over
diens trainingsrondjes van 10 km. Dat leek Roy ook wel wat, alleen maakte hij er rondjes van 15 km van, zo’n
vier of vijf keer per week. Dat leverde hem een 10 km binnen de 40 minuten en een halve marathon in 1:28 op
en de overtuiging dat een serieuze aanpak weleens tot nog snellere tijden zou kunnen leiden.
Voor die serieuze aanpak stapte Roy in oktober 2017 naar
Fortius, zijn eerste kennismaking met een atletiekvereniging,
om te trainen voor de marathon van Spijkenisse. De eerste
training, die toevallig onder leiding van een stagiaire stond
omdat Irene en Martin op vakantie waren, viel hem rauw op het
dak. Roy dacht bij een loopgroep terecht te komen, die twee
keer per week wat rondjes door het Wantijpark liepen, maar het
voelde alsof hij in een bootcamp terecht was gekomen. En daar
had hij op zijn 33ste geen zin meer in. Oefeningen: was hij daar
op school al niet lang genoeg mee gestraft bij gymnastiek?
Loopscholing: hakken-billen bij de voetbaltraining was nog
enigszins te begrijpen, maar hier werden oefeningen gedaan
die hij qua coördinatie en techniek niet eens kon uitvoeren.
Intervaltraining: kortere stukken in een tempo waarin hij tijdens
zijn duurlopen nooit liep. Verschrikkelijk vond hij deze
trainingen, totaal niet gewend aan ‘in het rood gaan’. En het
ergste: hij voelde zich een loser ten opzichte van de anderen
die de opdrachten uitvoerden alsof het de normaalste zaak van
de wereld was. Nog twee keer ging Roy naar de training en
toen had hij het gezien. Voor de derde keer was het helemaal
over. Toch was het anders dan die andere keren, want hij bleef
zijn duurlopen doen en de marathon van Spijkenisse liep hij in
december in een veelbelovende 3:04. En hij bleef lid van
Fortius, al liet hij zich niet meer op de trainingen zien.
Na een jaar afwezigheid bij Fortius kruist René Bellaart het pad
van Roy tijdens een duurloop en vraagt hem nog eens terug te
komen op de training. ‘Dan doe je toch die paar oefeningen
Op de 15 km van Wolphaartsdijk in Fortiustenue
gewoon niet mee, ik doe ook lang niet alles meer mee’, wist
met achter Roy (ook al Fortius) Tom Wortel.
René hem te overtuigen. René brengt hem dus weer terug bij
Fortius en nu met wat meer succes. In 2018 loopt Roy voor het eerst de marathon binnen de drie uur (2:42 in
zowel Etten-Leur als in Spijkenisse). Hij vindt intervaltraining nog steeds een ramp, maar hij doet het wel
tijdens de twee trainingen die hij per week bij de club doet. Nu traint hij twee keer per week bij Fortius, gaat
het liefst met de groep de weg op, maar als het moet doet hij ook de intervaltraining op de baan. Zijn voorkeur
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heeft het niet, maar hij merkt dat
het een positief effect op zijn
resultaten heeft. Een enkele keer
liep hij 5000 m op de baan in de
senioren- en masterscompetitie,
maar het liefst loopt hij lange
wedstrijden of trails.
Roy heeft tot nog toe twaalf
marathons gelopen en als je het
lijstje analyseert valt op dat hij
binnen korte tijd drie marathons
aankan. In 2019 liep hij er drie
binnen zes weken, beginnend
met de zware kustmarathon
Zeeland, die hij afsloot in
2:47:25. Drie weken later ging
het in Etten-Leur een stuk sneller
Spijkenisse Marathon 2018: Roy (16) bepaalt mede het tempo in een decor dat
met 2:35:34 en nog eens drie
op het eerste gezicht niet echt gunstig is. Toch wordt het 2:42.
weken daarna stond er in
Abcoude/Mijdrecht 2:35:24 op de klokken. Een indrukwekkende lijst, waarbij men zich zou kunnen afvragen of
concentreren op een marathon per half jaar een nog snellere tijd zou opleveren. Door corona werd de reeks
onderbroken in 2020, maar dit jaar kwam het bewijs met een overdonderend vervolg in Rotterdam.
‘Onwerkelijk’, is het korte commentaar dat Roy over die
marathon heeft, als hij weer aan dat resultaat denkt. Met
zijn ouders ging hij naar Rotterdam, vanwege zijn
eerdere tijden mocht hij in vak B starten. Halverwege
zag hij de klok op 1:12 staan, ruim onder zijn persoonlijk
record op de halve marathon. Hij was verbaasd, maar
raakte niet in paniek. Bij het 24 km punt haalde hij de
Keniaanse loopster in met nummer F1, dat gaf hem
vleugels. Wat hij niet wist, was dat er nog een andere
dame vooruit was, maar dat deed er niet toe. Van de
man met de hamer was geen spoor te bekennen, de
Coolsingel kwam in zicht. Achter Pim Bijl en zijn podcast
liep Roy over de Coolsingel om te finishen in 2:28:22.
‘Alles was groots, de sfeer, het resultaat en al die
mensen, alles. Het was anders dan anders, grootser dan
voorheen, de mensen waren zo blij dat ze weer een
marathon mochten lopen, dat de hele sfeer dat gevoel
Rotterdam 2021: Het moment dat Roy de dame met
ademde’.
startnummer F1 voorbij loopt.
Roy liep op de Nike Vapor Fly en volgens hem hielp dat
ook. ‘Je bent minder snel vermoeid, krijgt minder last van ongemakken die blessures kunnen veroorzaken’.
Wat er in de toekomst nog meer mogelijk is, weet Roy ook niet. Hij zal het vanzelf wel zien, maar een
clubrecord zou wel leuk zijn. De drie man die nog voor hem staan heeft hij nooit ontmoet, dat was allemaal ver
voor zijn tijd. Met zijn 1,84 m en 61 kg heeft hij er het perfecte postuur voor. Maar Roy houdt van zijn vrijheid
en ongebondenheid. Hij heeft geen interesse in een sponsor, loopt zijn trainingen het liefst in de vrije natuur of
’s avonds in het donker. In de weekenden gebruikt hij zijn NS abonnement om naar de Veluwe of Brabant te
reizen, ergens uit te stappen en dan een stuk van ruim 30 km te rennen naar een ander station. Door de week
loopt Roy vaak laat, ergens tussen tien en twaalf als het lekker rustig is op straat. Toen de avondklok gold was
dat wel eens moeilijk, maar nooit werd hij aangehouden. Roy komt uit een sportief gezin. Zus Melissa was lid
van Hercules en daarna liep ze bij de Inner Circle Runners, totdat ze vorig jaar stopte wegens zwangerschap.
Zij liep een keer de marathon van Rotterdam en bracht het op de 10 km tot een tijd binnen de vijftig minuten.
Soms ging ze samen met Roy naar wedstrijden. Roy’s broer hield het bij voetballen, maar moest een aantal
jaren geleden stoppen vanwege knieproblemen. Roy’s vader bokste tot hij op zijn 56ste moest stoppen

9

vanwege COPD. Hij heeft een seizoenkaart bij Feijenoord en gaat ook vaak naar uitwedstrijden. En dan komt
hij nog, samen met Roy’s moeder en soms ook broer en zus, kijken naar de hardloopwedstrijden van Roy.
Verder wordt er in het ouderlijk huis van Roy naar bijna alle sport op tv gekeken.

Alleen in de natuur, dan is Roy in zijn element. Hier in Oostvoorne.

Bij Fortius vindt Roy dat alles goed geregeld is. Al heeft hij dan
een broertje dood aan intervaltraining op de baan, de groep is
altijd leuk en de training gezellig. Naast al dat lopen heeft Roy nog
een totaal andere, maar rustgevende hobby, het spotten van
schepen. Dat kan hij dicht bij huis op het Groothoofd doen en later
met de gegevens in de registers van de binnenvaart-vereniging de
details en de verhalen van de gepasseerde schepen napluizen.
Op de vraag wat hij een jonge atleet, die de marathon wil gaan
lopen, zou adviseren, antwoordt hij zonder veel nadenken: ‘Doe
het precies andersom als ik het heb gedaan. Zorg eerst voor basis
en snelheid en ga dan de afstand uitbreiden’. En hij heeft er nog
een opmerkelijke toegift bij: ‘Kom lopend naar de training en laat je
fiets maar thuis, dat scheelt weer kilometers’. Terwijl klimaatactivisten vinden dat de auto moet worden ingeruild voor een fiets,
maar de mensen dat interpreteren als een elektrische fiets, gaat
Roy dus nog een stapje verder. Als iedereen zijn raad zou
opvolgen komt het vast wel goed met de klimaatverandering en de
volksgezondheid.
Graag hadden we hier afgesloten met een nieuw persoonlijk
record op de halve marathon tijdens de DrechtStadLoop, want dat
zat er echt in, maar helaas mocht die wedstrijd niet doorgaan.
Ongetwijfeld gaat Roy dat later nog wel ergens verbeteren.
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Met de trainingsgroep bij Fortius.

BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

INDOOR RECORDWEDSTRIJDEN 30 OKTOBER
Nadat de Indoor Recordwedstrijd in 2020 vanwege corona afgelast moest worden, konden we de
traditie dit jaar weer oppakken. Op zaterdag 30 oktober werd deze indoorwedstrijd voor alle
categorieën weer in de hal van Fortius georganiseerd. Helaas waren er tijdens de wedstrijd voor de
pupillen in de ochtend wat aanloopmoeilijkheden met de elektronische tijdwaarneming en de
geluidsinstallatie, maar tegen de tijd dat de junioren, senioren en masters begonnen, waren deze
technische problemen verholpen. De tijden op de 40 meter bij de jongste pupillen moesten met de
hand worden geklokt. Alle overige tijden zijn wel elektronisch geregistreerd. Er werden heel wat
persoonlijke records verbeterd. Ook werden er zes clubrecords opgetekend. Zie hiervoor de rubriek
Clubrecords.
Een paar ijzersterke C-meiden van
Fortius stalen de show op de sprint- en
springonderdelen. Cristy Pieter won de
50 meter in 6,91 s, met achter haar Evy
Wessels in een mooie 7,16 s. Op de 60
meter eindigde Anniek de Lange als
eerste in 7,94 s, met Cristy als tweede in
8,02 en Evy als derde in 8,26. Stuk voor
stuk prima tijden. Cristy liep in 9,38 s ook
nog een snelle tijd op de 60 meter
horden. Anniek liet de concurrentie ver
achter zich op de springonderdelen. Ze
won het hoogspringen met 1,70 m en het
verspringen met 5,59 m. Met beide
prestaties komt ze op de nationale ranglijst aller tijden MJC bij de beste 10 te staan. C-juniore Veerle
Uilhoorn deed het met 10,66 m goed bij het kogelstoten.
Ook bij de jongens junioren B werd snel gelopen op de 50 meter. Wessel de Lange won in 6,55 s,
Sven Hurkmans volgde in 6,66 s. Bij de meisjes junioren B stond Savannah Bailey goed te
kogelstoten, met als beste prestatie 11,61 m.
Milet Hoornaar was bij de vrouwen senioren de snelste op de 50 meter in een persoonlijk record van
6,96 s.
Bij de masters heeft Fortius twee absolute topsprinters in huis. Ricardo Hill (M65) liep de 50 meter in
7,16 s en Ko Florusse (M70) deed dat in 7,29 s. Op de 60 meter benaderde Ko in 8,68 op 0,08 s na
het Nederlands record M70, Ricardo benaderde in 8,37 s het Nederlands record M65 tot op 0,1 s.
Beide heren kunnen hiermee een mooi doel voor deze winter voor ogen hebben.
Ruben van Ameijden (M40) stootte de kogel vijf centimeter voorbij de 13 meter.

UITSLAGEN OVERIGE BAAN- EN INDOORWEDSTRIJDEN
De maand november is op wedstrijdgebied altijd een stille maand. Het baanseizoen is voorbij en het
indoorseizoen nog niet echt begonnen. Afgezien van een baanwedstrijd in Hilversum, waar Marianne
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Blokland en haar dochters Eva en Nina aan meededen, en wat indoorwedstrijden voor pupillen,
gebeurde er weinig.
Verslagjes met een verwijzing naar de uitslagen zijn te vinden op onze website onder Uitslagen:
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius

INDOORWEDSTRIJDEN IN DORDRECHT
Tot aan vorig jaar organiseerde de Stichting Atletiek Regio Dordrecht (StarD) elke winter twee
indoorwedstrijden in de hal van Fortius. Een voor de pupillen en junioren D en een voor de oudere
junioren, senioren en masters. Nadat de mensen die binnen StarD de kar trekken al enkele jaren
hadden aangegeven op zoek te zijn naar opvolgers, zijn zij er nu echt mee gestopt. Opvolging werd
niet gevonden, daarom geen regio-indoors in 2022.
De WOC van Fortius heeft gemeend hierop te moeten inspelen en heeft twee open
indoorwedstrijden op de kalender gezet: de eerste op 29 januari (junioren/senioren/masters) en de
tweede op 26 februari (pupillen). Tot slot wordt op zaterdag 19 maart de Fortius Indoor voor alle
categorieën georganiseerd, maar deze datum was al langer bekend. Meer nieuws over deze
indoorwedstrijden verschijnt binnenkort op onze website www.fortiusdrechtsteden.nl en op
www.atletiek.nu.

DATA NK INDOOR 2022
De data voor de Nederlandse Kampioenschappen indoor voor de diverse categorieën zijn bekend.
Voor de junioren C/D en de pupillen noemen we hieronder de Nationale Indoors, omdat die
weliswaar officieel geen NK mogen heten, maar wel als zodanig worden beschouwd. Al deze
wedstrijden vinden plaats in Omnisport in Apeldoorn.
22/23 januari
12/13 februari
19/20 februari
26/27 februari
13 maart

Nationale C/D-indoor
NK indoor Masters & NK indoor Meerkamp
NK indoor U20 & U18
NK indoor Senioren
Nationale Pupillen indoor

Meer informatie op atletiek.nl/nkindoor en atletiek.nu.

DATA COMPETITIE 2022
In de vorige nieuwsbrief vermeldden we reeds de data van de competitiewedstrijden in 2022, maar
daar ontbrak de juiste datum voor de mastersfinale. Voor de volledigheid volgen hier nog een keer
alle data voor de competities van 2022.
Junioren C/D
9 april
14 mei
11 juni
Finales 17 september

Senioren 3e divisie
1 mei
22 mei
3 juli
Promotie 11 september

Junioren U20/U18
10 april
15 mei
12 juni
NK Teams 4 september
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Masters
24 april
19 juni
Finale 18 september

WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

De aandacht ging deze maand uit naar de Marathon Rotterdam en
de halve marathon DrechtStadLoop. Voor andere lopen was er
voor Fortiusatleten nauwelijks belangstelling, zo bleek uit de
uitslagen. Rotterdam mocht doorgaan, zie hieronder bij de
uitslagen. De DrechtStadLoop was helaas een dag te laat
gepland, want aan de vooravond gingen nieuwe
Foto Jos Nieuwland
coronamaatregelen in die het onmogelijk maakten deze wedstrijd
door te laten gaan. Sneu voor de
organisatoren, die er de laatste maanden veel werk in hadden gestoken, voor vrijwilligers die
klaarstonden om de klus weer te klaren, en vooral voor de 2600 deelnemers die zich hadden
ingeschreven en voorbereid. Voor de organisatoren rest nu een nieuwe klus, de afhandeling van
deze editie. Toch hebben we hieronder nog iets heel positiefs te melden over de DrechtStadLoop.
Voor de volgende nieuwsbrief kunnen bijdragen uiterlijk 15 december 2021 worden gestuurd naar:
nieuwsbrieffortius@outlook.com.

UITSLAGEN
Zoals gewoonlijk hadden veel Fortiusleden zich voorbereid op de Marathon Rotterdam, die dit jaar
vanwege de coronamaatregelen niet in april had kunnen plaatsvinden, maar was verschoven naar 23
oktober. Het spande er nog wel even om, maar gelukkig kon de wedstrijd gelopen worden. Dat men
ondanks alle problemen toch serieus getraind had, mag uit de uitslag hieronder blijken. Het was wel
moeilijk zoeken in de uitslagen waarin clubnamen niet werden vermeld, maar met dank aan Piet
Barends voor zijn zoekwerk, kunnen we hier toch een vrij lange lijst met Fortiusleden presenteren.
Het is mogelijk dat er nog mensen ontbreken, maar dat moet u ons maar niet kwalijk nemen. Heb je
toch gelopen en sta je er niet tussen, stuur dan een mailtje naar de redactie dan wordt het volgende
maand gecorrigeerd.
Roy Werner werd zesde bij de M35 en verbeterde zijn persoonlijk record stevig met de vierde tijd in
de clubgeschiedenis (zie verder interview met Roy in In gesprek met…). Nay Seddik werd tiende bij
de V45 en vestigde in die categorie een nieuw clubrecord. Dat deed ook Gerard Groothuizen bij M70,
in welke categorie hij heel fraai tweede werd. Ook Margo Naaktgeboren deed dat met een zevende
plaats bij de V65. Verder waren er nog heel veel kleine persoonlijke feestjes als een eerste voltooide
marathon of een persoonlijk record.
In de lijst hieronder de overallklassering, naam, categorie en netto tijd.
47
417
606
913
984
1004
1149
1173
1320
1758
2069

Roy Werner
M35
Kees Prins
M35
Peter van den Heuvel MSen
Maarten Danckaarts
M35
Lennaert den Hoed
M35
Elmar Meijer
MSen
Menno van Rosmalen MSen
Annemarie Kersbergen VSen
Nay Seddik
V45
Mario Fernandez
M45
Alex Adriaanse
M40

2:28:22
2:56:02
2:59:40
3:09:12
3:09:54
3:11:03
3:14:05
3:15:29
3:18:20
3:25:23
3:26:54

2086
2117
2271
2995
3034
3146
4068
4634
5080
5152
5887

13

Gerard Groothuizen
Mark Prins
Martijn Gennisse
Danny van de Fijnaart
Sjon Vos
Edwin van der Poel
Erik van Konijnenburg
Ad Blommers
Mark Spiljard
Jeroen Brouwers
John Vis

M70
M50
M45
M35
M55
M35
M60
M70
M50
M35
M50

3:28:34
3:28:58
3:28:43
3:38:14
3:39:07
3:40:36
3:48:19
3:53:32
3:57:09
3:57:30
4:02:24

6474
6627
6823
6914
7352
7979
8509
8550

Bas van Dijk
Erik Jan Rem
Toos Volmer
Leon Goor
Monique Steenhoek
Ron Breeman
Sandra Klein
Jonathan de Reus

MSen
M50
V50
M60
V40
M55
V45
M35

4:07:53
4:09:42
4:12:15
4:13:58
4:16:58
4:23:57
4:31:13
4:23:26

8801
8879
9366
9491
10297
10327
10517

Karoline 't Lam
Margo Naaktgeboren
Arie Nouwen
Astrid van Tricht
Marcel Mangrey
John van Belle
Joke Heijmans

V50
V65
M60
V55
M40
M65
V65

4:35:35
4:37:59
4:45:48
4:47:25
5:07:33
5:09:35
5:18:55

Op 7 november liep Erwin van Diemen in Ugchelen de Randerode Cross. Op de 6,6 km eindigde hij
op een keurige tweede plaats.
Ook op 7 november was er op Terschelling de Berenloop. Anita Verdonk liep er de halve marathon in
2:11:03.

Geannuleerde Drechtstadloop levert een ongekend hoog bedrag op voor onderzoek
(Persbericht, 19 november 2021)
Deelnemers en sponsors van de Drechtstadloop hebben het ongekend hoge bedrag van 53700 euro
bijeengebracht voor onderzoek naar PPMS, een vorm van multiple sclerose. Het hardloopevenement
in Dordrecht stond gepland op zondag 14 november, maar moest anderhalve dag van tevoren
worden afgeblazen wegens de aangescherpte coronamaatregelen.
Op vrijdag 19 november kreeg neuroloog Janet de Beukelaar bij het Albert Schweitzer ziekenhuis alsnog de
cheque met de recordopbrengst overhandigd door Drechtstadloopvoorzitter Cor van der Steen. Eigenlijk zou
dat feestelijke moment aan de start van de wedstrijd plaatsvinden, te midden van enkele duizenden
hardlopers. Van der Steen: “Het was heel teleurstellend voor alle deelnemers en voor ons dat de
Drechtstadloop niet kon doorgaan. Maar het goede doel heeft daar niet onder geleden. De opbrengst is vele
malen groter dan bij welke eerdere editie ook. En dat komt niet door een extra inspanning van ons, maar door
een extra inspanning van Janet en vele collega’s.”
Vanaf het moment dat het goede doel van de
Drechtstadloop vaststond, heeft de neuroloog
met niet te stuiten enthousiasme persoonlijk
deelnemers, bedrijfsteams en sponsorgelden
geworven binnen haar netwerk. Via onder
meer actiepagina’s, spontane schenkingen en
de bijdragen van veel particuliere inschrijvers
voor de loop bereikte het eindbedrag de
enorme omvang. Het geld gaat naar de
zogeheten SPIN-P-studie: een vanuit het
Albert Schweitzer ziekenhuis en het Erasmus
MC gecoördineerd wetenschappelijk
onderzoek naar behandelmethoden voor de
ziekte Primair Progressieve Multiple Sclerose
(PPMS).
De gemiste Drechtstadloop kan niet eerder
worden ingehaald dan over een jaar, omdat
de landelijke atletiekagenda dat niet toelaat.
Als gevolg van corona wordt het in november
2022 al de derde poging om de veertiende

Neuroloog Janet de Beukelaar heeft de cheque gekregen van
Peter Slijkoord en Cor van der Steen van de Drechtstadlooporganisatie (midden). Rechts staat ziekenhuisdirecteur Peter van
der Meer, die naast zelf meerennen ook het startschot zou hebben
gegeven. Foto Gian van Eekelen.
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editie te laten plaatsvinden. De organisatie is nog volop bezig de gevolgen en kosten van de annulering van dit
jaar in kaart te brengen en zal de deelnemers daarover berichten. Maar de donaties zijn binnengekomen
buiten de normale geldstromen van de organisatie om en dus met zekerheid beschikbaar voor het doel. Het
bedrag kan zelfs nog iets stijgen.
Met het geld word onder meer de inzet van onderzoekers en laboratoriumbenodigdheden betaald. Over PPMS
is nog veel onbekend. De onderzoekers gaan in kaart brengen hoe PPMS zich ontwikkelt bij zo’n 350
patiënten van ziekenhuizen in heel Zuidwest-Nederland, mede aan de hand van MRI-scans en metingen in het
bloed, hersenvocht en ontlasting. Die kennis kan in de toekomst bijdragen aan een betere behandeling. De
studie wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Beter Keten en het Nationaal MS Fonds. Neuroloog De
Beukelaar dankt alle sponsors en hardlopers uit de grond van haar hart voor hun bijdragen en vele blijken van
steun.

KALENDER
Onder de huidige omstandigheden zijn alle geplande wedstrijden voor de komende maanden op
losse schroeven komen te staan. Veel is er al afgelast, zoals bijvoorbeeld de Zevenheuvelenloop in
Nijmegen, waar waarschijnlijk ook veel Fortiusatleten heen zouden gaan. Wedstrijden die nog wel
op de kalender staan, zijn hoogst onzeker. Dicht bij huis zijn onze eigen Wantijparkloop en de
Schapenkoppencross ook al afgelast. Het heeft dus weinig zin een kalender te presenteren zoals we
dat gewend zijn. Wellicht zijn er nog wedstrijden die op een afgesloten circuit kunnen worden
gelopen, zoals bijvoorbeeld sommige crossen. Mocht je toch ergens willen gaan lopen, controleer
dan vooraf met de organisatie (via website, mail of telefonisch) of de wedstrijd echt gelopen gaat
worden.

HARDLOPEN IN DE WINTER, 6 TIPS [Bron: hardlopen.nl ingestuurd door Jan van Dalen]
Hardlopers laten zich niet zo snel tegenhouden door een beetje wind. En terecht. Met wat
aanpassingen kun je ook met een stevige wind prima lopen. Bovendien levert het een extra voldaan
gevoel op wanneer je de wind trotseert. Wel is het goed om te weten hoe je effectief in de wind traint
en hoe je eventueel je training aanpast.
Wind mee voor techniek
Heb je een intervaltraining op het programma
staan? Loop dan je tempostukken met wind mee.
Met de wind in de rug loop je makkelijker een
lekker tempo. Dit komt je techniek ten goede. Pak
het stuk herstel met wind tegen. In dit gedeelte is
snelheid minder van belang.

passen. Op deze manier pak je direct een goede
techniektraining mee.
Loop achter een medeloper aan
Wissel in een bepaald interval steeds van kop als
je met een groep loopt. Zo kun je af en toe achter
andere lopers schuilen en profiteer je allemaal.
Eindig met wind mee
Wanneer het koud is en de wind staat op de
terugweg op je bezwete kleding, dan krijg je het
nog kouder. Pas je ronde op de stand van de wind
aan en eindig met de wind mee.

Pas je tempo aan
Pas je tempo aan als je een duurloop doet.
Logischerwijs kost tegen de wind in lopen meer
energie, dan met de wind mee lopen. Probeer
zeker niet geforceerd het beoogde tempo te
bereiken. De inspanning die je levert is namelijk
belangrijker dan de snelheid.

Stel de training uit
Wordt er gewaarschuwd voor zware windstoten en
is het advies om binnen te blijven? Twijfel dan niet
om de training uit te stellen. Bewaar de training
voor een later moment wanneer de
omstandigheden beter zijn.

Verkort je pas
Verkort je pas als je tegen de wind in loopt. Snelle
korte passen zijn effectiever dan lange grote
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN
Helaas deze keer geen kopij van de pupillen, die toch ook persoonlijke records hebben gebroken
tijdens de Indoor Recordwedstrijden. Jammer en een gemiste kans. De nieuwsbrief heeft behoefte
aan ouders, trainers of pupillen, die verslag doen van hun wedstrijden. En liefst ook iemand die het
coördineert.
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 JUNIOREN UITJE
[door Jolanda Leeman]

Na veel uitgestelde wedstrijden en uitjes was het zaterdag 13 november dan toch eindelijk zo ver:
Het Fortius Junioren uitje.
Onder begeleiding van twee enthousiaste
medewerkers van Gym Force One en trainers
mochten we ons anderhalf uur heerlijk
vermaken/uitleven op hun terrein. Klimmen /
klauteren / lekker door de modder, het kon
allemaal. Zelfs onze trainers werden zo
enthousiast dat ze ook mee gingen over het
hele parcours. Soms met wat hulp van
trainers, maar iedereen heeft het parcours af
kunnen leggen.
Daarna kon iedereen nog genieten van
heerlijke frietjes en lekker drinken. Kortom een
geslaagd uitje om met plezier op terug te
kijken.
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AFGEBLAZEN

COLUMN
HENK NUGTEREN
No 166

De laatste weken was ik voornamelijk bezig met de organisatie van de DrechtStadLoop:
inschrijvingen verzorgen, vrijwilligers zoeken, startnummers toekennen en in alfabetische
volgorde zetten voor afgifte bij RunnersWorld, mails van deelnemers lezen en hun wensen
uitvoeren en nog veel meer. Twee weken voor de start werd de organisatie vanwege nieuwe
coronamaatregelen al wat onrustig en moesten er versoberingen worden ingevoerd. Maar toen
het bijna zover was kwam op vrijdagavond 12 november de persconferentie waar we angstig naar
uit hadden gekeken. Aanvankelijk leek het mee te vallen: alle sportbeoefening inclusief
wedstrijden mocht doorgaan, publiek mocht er alleen niet bij zijn. Maar wat is er voor publiek bij
wegwedstrijden, behalve wat familie van lopers en toevallige passanten? Van betaald publiek,
zoals bij een plaatselijke wielerronde was al nooit sprake, de meeste parkoersen zijn ook niet af
te sluiten en zou dat wel het geval zijn, dan zou er sowieso niemand komen kijken. Op enkele
uitzonderingen na, grote stadsmarathons of kleine kermiskoersen in feestvierende dorpen
(’s Gravendeel), staan wegwedstrijden er om bekend meer deelnemers te trekken dan publiek.
Dus was er nog steeds hoop. Totdat uit overleg met de gemeente bleek dat men de regels strikt
zou naleven en garanties eiste dat er absoluut geen publiek zou zijn. Dat was niet te doen, hoe
zouden we op het Statenplein winkelend publiek van toeschouwers kunnen onderscheiden en in
de polder die enkele wandelaar of fietser uit de buurt kunnen houden? Dus was er geen andere
optie dan het evenement afblazen.
Diezelfde avond werden alle betrokkenen en deelnemers via een mail op de hoogte gebracht van
de afgelasting. We ontvingen veel mails van begripvolle, doch teleurgestelde deelnemers. Er was
dank voor al ons werk, er werd sterkte gewenst voor de afhandeling. Er waren er die hun geld
terug wilden, maar ook sommigen die schreven dat ze perse geen geld terug wilden, of dat we
het maar aan het goede doel moesten schenken. En toch zijn het die paar onbeleefde en hatelijke
mails die er het hardst inhakten. Om er maar eens een te citeren die binnen een paar minuten
binnen kwam: ‘Begrip krijgen jullie zeker niet van mij. Al maanden ben ik er voor aan het trainen,
loopt het even niet zo lekker, wordt het gelijk afgelast. EENS EN NOOIT MEER!’ Ik weet dat je je
niet van de wijs moet laten brengen door dit soort mails, maar toch. Misschien is het een eerste
opwelling van teleurstelling en denkt de schrijver er zelf een dag later wel anders over.
De afgelasting was heel sneu voor allen die erbij betrokken waren. Alle werk van vrijwilligers voor
niets gedaan, alle hoop op een leuke of succesvolle wedstrijd voor de 2600 ingeschreven atleten
in een klap de bodem in geslagen, maar ook voor de gemeente Dordrecht de laatste kans
verkeken op toch nog een evenement in dit jaar. Sneu ook omdat de wegatletiek het meest van
alle sporten lijkt te zijn getroffen door de nieuwste maatregelen. Baan en indoor wordt op
afgesloten accommodaties gehouden en kan met enige beperkingen gewoon doorgaan. Ook
crosswedstrijden kunnen met wat extra maatregelen op een afgezet parkoers plaatsvinden.
Andere sporten die last kunnen hebben van de publieksregel zijn wielrennen, triatlon en een
aantal sporten op open water, maar voor die sporten geldt dat het seizoen nagenoeg voorbij is.
Hoewel de regels zich meer richten op het publiek dan op de deelnemers, kan ik me onder de
huidige omstandigheden ook indenken dat met duizend man samen drommen in een startvak
voor de wedstrijd, geen goed idee is. Door de afgelasting hebben we mogelijk besmettingen
voorkomen bij deelnemers, organisatie en vrijwilligers. Laten we dat als onze positieve bijdrage
aan het gevecht tegen het virus zien. En er was nog veel meer positiefs: de € 53 700 die werd
ingezameld voor het goede doel (zie pagina 14).
De wedstrijd was dan afgeblazen, de mooie Fortiusboog nog niet eens opgeblazen, maar als het
even kan zal de organisatie zich weer oprichten om een volgende editie van de DrechtStadLoop
nieuw leven in te blazen.
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AGENDA
NOVEMBER
Woensdag 24

Dordrecht

Uitreiking prijzen PR-Competitie

Zaterdag 27

Oud-Beijerland

Veldloopcompetitie

Dordrecht

Merwelandencross

JANUARI 2022
Zaterdag 15

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 december 2021 op het volgende e-mailadres:
NieuwsbriefFortius@outlook.com

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

Logo door Elise Beljaars
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