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

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

René Bellaart  
 



 

 

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

 
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
De eerste Fortius Nieuwsbrief zonder wedstrijd-
verslagen. Een vrij korte en beperkte nieuwsbrief, maar 
wat we wel konden melden hebben we ook gemeld. De 
secretaris heeft een vrij uitgebreid mededelingen uit het 
bestuur geschreven en we hebben Gerard Groothuizen 
via de telefoon en mail geïnterviewd omdat hij de enige 
is die nog met een clubrecord in deze nieuwsbrief wordt 
vermeld. Joke schreef een stukje over alternatief 
trainen en Henk zorgde weer voor de column. 
Volgende maand zal het niet beter worden, dus we 
vragen aan leden of ze ook eens kunnen nadenken 
over het schrijven van een bijdrage. Dat kan voor de volgende nieuwsbrief per mail tot 15 mei: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur 
 

• Wat kan er in maand veel gebeuren. Het coronavirus heeft zich snel verspreid in 
Nederland, maar zeker in Europa en de rest van de wereld en vele doden zijn te 
betreuren. De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van 
de verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 
juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien mogen 
worden georganiseerd. Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en 
sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, 
geldt nog steeds in ieder geval tot en met 26 april. Op 21 april zal de regering de 
beslissing nemen over de verlenging of versoepeling van de maatregelen. 
Het bestuur van Fortius heeft besloten, gezien de ontwikkelingen in en de prognoses 
voor Nederland met betrekking tot de uit- en verbreiding van het coronavirus – het 
verbod op samenscholingen van meer dan drie (3) personen, het zoveel mogelijk thuis 
blijven, afstand bewaren van 1½ meter, enzovoorts – om de sluiting van de sporthal en 
de atletiekaccommodatie Reeweg tot 1 juni 2020 te verlengen. Dit geldt tevens voor de 
extern gehuurde accommodaties. Dus trainingen, lessen en dergelijke vinden geen 
doorgang. 
 

• Door bovenvermelde maatregelen heeft de Atletiekunie besloten alle baanwedstrijden, 
competities, Nederlandse Kampioenschappen tot half juli te cancelen. Aan de hand van 
de ontwikkelingen zal bezien worden of er in de laatste maanden van het zomerseizoen 
mogelijk nog alternatieve evenementen kunnen worden georganiseerd. Veel 
wegwedstrijden zijn al tot half juni afgelast. Een grote domper voor de atleten was het 
niet doorgaan van de marathon van Rotterdam. 

 
• Doordat er niet gesport kan worden zijn er vragen door een aantal leden gesteld over de 

doorbetaling van de contributie. Het bestuur heeft besloten de contributie te blijven innen 
en hoopt dat over een aantal maanden het complex weer open kan en de trainingen en 
lessen weer hervat kunnen worden. Het bestuur hoopt zich dan een beeld te kunnen 
vormen van de financiële situatie van de vereniging. Overigens dankt het bestuur de 
leden voor hun begrip voor en loyaliteit aan Fortius en het doorbetalen van de 
contributie. 

 
• Hoewel het sportcomplex en atletiekbaan Reeweg gesloten zijn, waren er eind maart en 

begin april veel sporters op het complex aanwezig, waarbij de 1½ meter afstand niet 
nageleefd werd. Dit trok de aandacht van de toezichthouders. Op grond daarvan heeft de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid besloten om een noodverordening van kracht te laten 
worden. Dit houdt in dat het terrein tot verboden gebied is verklaard. Aanvankelijk gold 
de verordening tot 14 april, 08:00 uur, maar dit is verlengd tot 29 april, 08:00 uur. De 
afdeling toezicht en Politie voeren regelmatig controles uit, waarbij niet meer 
gewaarschuwd wordt, maar bekeurd. 
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• Minister president Mark Rutte sprak tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag 
over de mogelijke versoepeling van de maatregelen, maar “het loket gaat zeker niet in 
één keer open”. Hoe zal dit uitpakken voor de sportclubs? Gevraagd wordt om mee te 
denken hoe de sport beoefend kan worden met inachtneming van het 1½ meter 
criterium? Bepaalde atletiek onderdelen, fitness of groepslessen zouden kunnen worden 
uitgevoerd, echter bij de contactsporten gaat dit moeilijk worden. Hoe moeten de 
verkeerstromen in de sporthal en kantine gemarkeerd worden? Het bestuur nodigt de 
leden uit om hierover mee te denken hoe dit in de toekomst vorm te geven? Ideeën 
kunnen gemaild worden naar info@fortiusdrechtsteden.nl. 
 

• Op 13 april 2020 bereikte het bestuur het droevige bericht van het overlijden van ons lid 
en vrijwilliger Bill Schneider op 27 maart 2020 in de leeftijd van 54 jaar. Bill wordt 
omschreven als een lieve en geïnteresseerde man, die altijd in was voor een praatje. 
Tijdens de baan-atletiekwedstrijden was hij jurylid en ondersteunde hij bij allerlei 
werkzaamheden. Hij was een trouw supporter van zijn zoon Mees, die ook lid is van 
Fortius. Bill zal door veel leden gemist worden. Het bestuur en de leden wensen Diana, 
Tim, Jelle en Mees en de verdere familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

   
• In de statuten is vermeld dat de Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) bij 

voorkeur plaats vindt in de maand maart, doch in ieder geval voor 1 juli. Op 25 maart 
2020 was deze gepland, echter door de sluiting van het complex is deze niet 
doorgegaan. Om aan de statutaire verplichting te voldoen, is 17 juni als nieuwe datum 
gekozen. Mocht er door eventuele nog geldende of nieuwe maatregelen in het kader van 
de coronacrisis deze vergadering weer uitgesteld moet worden, zal het bestuur bepaalde 
maatregelen moeten gaan vaststellen om de continuïteit van Fortius op verenigings- als 
ook bestuurlijk niveau te waarborgen. In een later stadium kan het bestuur hierover 
verantwoording afleggen aan de Algemene Ledenvergadering. 

 
• Doordat de sporthal gesloten is, heeft de Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg 

besloten om bepaalde werkzaamheden uit te gaan voeren, zoals het renoveren van 
resterende dames- en herenkleedkamers en de scheidsrechters ruimte. Tevens zullen de 
airco’s in de fitness- en aerobicsruimte worden vervangen.      

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan van Dalen 

 
Secretaris Fortius 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Hoewel de wedstrijdsport volledig stil ligt, hebben we toch nog één clubrecord 
te melden. Het werd gelopen vlak voordat de corona-maatregelen ingingen en 
het had de vorige nieuwsbrief net niet meer gehaald. Bij de City-Pier-City-loop 
op 8 maart liep Gerard Groothuizen de halve marathon in 1:33:41. Dat was 
een verbetering met 10 seconden van zijn clubrecord M65 uit 2016.  
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
[Advertentie] 

 
 
 
  

6 



 

 

IN GESPREK MET GERARD GROOTHUIZEN 
 
In deze nieuwsbrief staat maar één clubrecord vermeld en dat is van 
Gerard Groothuizen. Hij vestigde dat tijdens de City Pier City in den 
Haag op 8 maart, zo’n beetje de laatste wedstrijd voor alles dicht ging. 
We vroegen ons af of dit het fanatisme van Gerard tekent en daarom 
gingen we met hem in gesprek. Dat bleek lastiger dan normaal, want 
we konden niet bij elkaar op bezoek en bovendien verbleef Gerard min 
of meer in vrijwillige isolatie in zijn vakantiewoning in Haamstede, 
omdat zijn zoon Wouter het huis in Dordrecht bewoont vanwege de 
verbouwing van zijn eigen huis en omdat zijn Oogkliniek in Papendrecht 
momenteel vrijwel stil ligt. De iPhone bleek het enig bruikbare 
communicatiekanaal. 
 
 
 
 
 
Oplettende lezers met een Parthenon-verleden zullen zich misschien nog wel herinneren dat Erwin van 
Diemen voor de toen Parthenon Nieuwsbrief ooit ook Gerard heeft geïnterviewd. Uit het archief bleek dat in 
november 2014 te zijn geweest, naar aanleiding van een marathon in 3:12, die Gerard toen liep bij de M60. 
Dus mochten er dingen herhaald worden, het zal lang niet voor alle lezers bekend in de oren klinken, want wie 
onthoudt een interview van zes jaar geleden? Bovendien is het voor de grote lezersgroep uit de Hercules-
familie sowieso nieuw, al kennen zij natuurlijk de naam van Gerard wel. 
Om maar meteen een antwoord te geven op de in de aanhef 
gesuggereerde vraag: er is hier geen sprake van fanatisme. 
Gerard is naar eigen zeggen niet een zeer wedstrijdgerichte 
atleet, loopt ook niet alle wedstrijden in de buurt, zoals er 
vele zijn. Hij doet af en toe eens mee, bij voorkeur aan de 
grote massale evenementen zoals de Rotterdam Marathon, 
de City-Pier-City, Dam tot Damloop en de 
Zevenheuvelenloop, om af en toe een idee te krijgen over 
hoe hij er voor staat ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten in 
een wat hoger competitief verband. Hij voelt zich daar op zijn 
gemak want je kunt je lekker anoniem onderdompelen in de 
menigte. Bovendien houdt hij erg van de sfeer en ambiance 
die er rond dit soort evenementen hangt. En vanwege zijn 
goede tijden in zijn leeftijdscategorie heeft hij vaak het recht 
in een startvak te mogen plaatsnemen tussen de snellere 
lopers, zodat de grote massa al bij voorbaat op achterstand 
staat. En dan gaat hij verder ontspannen te werk. Niks geen 
vooropgezette plannen om een bepaalde tijd te halen of een 
clubrecord te lopen. Gewoon gaan en zien waar het schip 
strandt. En dan kan er vanzelf toch een goede tijd uit rollen. 
Een clubrecord zelfs, zoals dus laatst bij de City-Pier-City, al 
had hij dat zelf niet eens in de gaten. En zou dat niet 
gebeurd zijn, dan is er in die massa toch niemand die dat 
zou zijn opgevallen. 
 
 
 
 

Gerard tijdens de prijsuitreiking 
van de Drechtstadloop in 2018. 

Een uurtje eerder dan de vorige foto, nog strijdend 
voor de tweede plaats bij de M65 (DSL 2018). 
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Gerard begon tijdens zijn opleiding tot oogarts zo af en toe een stukje hard te lopen. Hij was toen al 30. Het 
stelde volgens hem ook niet veel voor. Schoenen aan en lopen maar, liefst de natuur in en dan maar zien 
waar je uitkomt. Alles volledig op gevoel, geen schema’s, geen tijden en zeker geen hartslagregistratie en ook 
geen echt langere afstanden. Ook tenniste Gerard graag, maar dan was hij wel gebonden aan een club en dat 
gaf toch wat minder vrijheid. Je was dan voor een uurtje spelen al gauw twee of drie uur van huis en je moest 
het ook nog plannen omdat je moeilijk alleen kan spelen en een baan gereserveerd moet worden. Lopen 
daarentegen kun je op elk moment en als je een uur loopt vanuit huis, ben je na een uur ook weer thuis. Dat 
bleek als specialist in het ziekenhuis met onregelmatige diensten en onverwachte oproepen ook beter te 
combineren. 
Toch heeft het geduurd tot hij al 60 was voordat er een gestructureerde aanpak in het lopen kwam. Het waren 
de loopjes in Haamstede met de voor velen wel bekende Jan de Jong die hem daartoe brachten. Gerard en 
Jan waren buren in Haamstede en bijna buren in Dordrecht en Jan was toentertijd vooraanstaand lid van 
Parthenon en kreeg het voor elkaar om Gerard mee te nemen naar de trainingen van Parthenon. Ze trainden 
in de groep bij Peter Slijkoord en dat bracht voor Gerard meteen nieuwe elementen in zijn lopen. Warming-up, 
spierversterkende oefeningen, loopscholing en intervaltrainingen waren allemaal nieuw, zo ook het simpele 
lopen op een atletiekbaan. Gerard besloot lid te worden van Parthenon. Persoonlijke records had hij nog niet, 
maar die kwamen er natuurlijk aan, zo moeilijk is dat niet. Maar persoonlijke records werden al snel 
clubrecords en toen Gerard in de categorieën M60 en M65 terechtkwam, sneuvelde het ene clubrecord na het 
andere. Tien tel ik er op de website voor de M65, van 5000 m tot en met de marathon, plus een hele 
opmerkelijke op de 400 m. Die laatste was tijdens het clubkampioenschap van vorig jaar. Gerard herinnert 
zich die wedstrijd nog heel goed. Er werden op dat kampioenschap maar weinig nummers voor senioren en 
masters gelopen en Rens Bodewes had hem gestimuleerd om dan maar eens met een kortere afstand mee te 
doen. Dan maar meteen een afstand die hij niet kende, de 400 m. Gerard had nog nooit een startblok van 
dichtbij bekeken, maar dat werd hem allemaal uitgelegd. Toen het startschot klonk ging de man in de baan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 We gaan nog een stapje terug in de tijd, want hier is Gerard (487) net van start gegaan. Weer de DSL 2018 omdat het 
arsenaal aan foto’s op de iPhone beperkt was. Maar een mooiere reclamefoto kan de Drechtstadloop zich niet wensen. 
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naast hem (waarschijnlijk Tibo Visser) er als een pijl vandoor. Gerard kon nog net de winnaar zien finishen 
toen hij zelf de laatste bocht nog uit moest komen. Dat waren een pijnlijke laatste 100 meters. Het was toch 
wel even schrikken en dwong respect af voor de lopers die echt hard lopen, ongeacht hun leeftijd. Gerard 
mocht dan wel een clubrecord hebben verbroken (75,78), maar die prestatie van Tibo, dat was pas echt. 
Gerard meldt ook dat hij op dezelfde clubkampioenschappen het clubrecord op de 800 m afpakte van Rens 
Bodewes. We geloven hem meteen, maar het staat (nog) niet op de website, hoewel de tijd die er nu staat, 
2:48,60 wel de prestatie is die Gerard op dit clubkampioenschap liep. Waarschijnlijk is daar foutief de naam 
van Rens blijven staan, want op de 10-bestenlijsten prijkt Gerard wel bovenaan met deze tijd. Het waren dus 
eigenlijk elf clubrecords bij de M65. 
Gerard ziet zijn prestaties liever in absolute zin, niet gekoppeld aan leeftijd, en dan, zo weet hij, stelt het 
eigenlijk niet veel voor. Daarom is hij helemaal niet gefocust op die clubrecords, maar ja, ze komen vanzelf. In 
oktober wordt Gerard 70 en lonkt er weer een nieuwe categorie. Ik had het gesprek voorbereid door even op 
de site de Fortius clubrecords bij de M70 te bekijken. Vanaf de 100 m tot en met de 25 km staat daar alleen 
Maarten Vogelezang. Omdat ik een vraag hierover al een dag eerder per mail had gestuurd, moest Gerard 
toegeven dat hij die records op de website even had bekeken. En ja, zonder twijfel zouden er enkele van die 
records min of meer vanzelf wel aan gaan. Dat is het voordeel van ouder worden, er blijven steeds minder 
concurrenten over. Als alles mee blijft zitten tenminste, want de grote angst is natuurlijk tegen een serieuze 
blessure aan te lopen en nauwelijks meer te kunnen sporten. In de relatief korte periode dat hij lid is van de 
vereniging heeft hij al heel wat lopers af zien vallen ten gevolge van blessureleed, overbelasting of 
motivatieproblemen. Doseren dus. Behoudens wat onschuldige spierblessures af en toe, zijn ernstiger 
beschadigingen tot nu toe uitgebleven. Dat geluk moet je hebben. 
 
Bij Fortius traint Gerard mee met de A-groep van Martin Matse en Irene Vink op de dinsdag en de donderdag. 
Een heel leuke en kameraadschappelijke groep. Hij vindt het een eer dat hij nog in die elitegroep mag 
meetrainen en is er trots op dat hij dan ook nog aardig kan meekomen. Op de zondagochtend loopt Gerard 
altijd mee met een vriendengroepje dat al jaren bestaat en waarvan ook penningmeester Chris den Hartog en 
clubsponsor John van Belle deel uit maakt. Bij de foto van die groep, die Gerard me stuurde, had hij 
geschreven dat ze niet zo erg hard gingen, maar met veel motivatie en vooral in een uitbundige sfeer. Dat had 
ik inmiddels al afgeleid aan de bekende gezichten. Toch vindt Gerard het heel fijn om zo’n groep te hebben en 
te behouden. Het sociale aspect heeft enorme meerwaarde en ook het elkaar stimuleren is onmisbaar. 
Daarnaast doet hij ook af en toe nog eens een solotraining, maar dat is het dan wel. 
Op  landelijk niveau eindigt Gerard vrijwel altijd bij de eerste vijf op de grote wedstrijden zoals hierboven 
vermeld. Een keer meegedaan hebbende, werd hij derde op het NK marathon in Amsterdam, maar hogerop 
heeft hij geen ambities. Dus geen EK of WK Masters. Het moet wel leuk blijven en al dat reizen voor een 
wedstrijd hoeft voor hem niet.   
Als zijn beste prestatie beschouwt Gerard nog altijd zijn marathon in 3:12:19 op 13 april 2014. Dat zal 
waarschijnlijk wel zo blijven. Maar zijn mooiste herinneringen bewaart hij aan een Dam tot Damloop die hij 
samen met zijn zoon Wouter en diens vriendin heeft gelopen. In het gezin is Gerard de enige die hardloopt, 
wel tennissen ze allemaal en zijn ze voor Nederlandse begrippen redelijke skiërs. Met enige overredingskracht 
wist Gerard zijn zoon op te porren om die 10 EM te gaan lopen. Het werd een gezellige loop zo met z’n drieën,  
maar de illusie die Gerard stiekem koesterde, dat het vuurtje bij zoonlief op zou laaien, bleek toch ijdele hoop. 
 
Over de fusie tussen Parthenon en Hercules is Gerard heel positief. Natuurlijk moest die fusie er komen. De 
situatie met twee clubs op eenzelfde accommodatie en gescheiden kantines in hetzelfde gebouw was absurd. 
Toch vond hij dat in het begin de integratie nog wat moeizaam en onwennig verliep. Beide clubs bleken nog 
erg een eigen bloedgroep te hebben en binnen de groepen een soort bloedverwantschap, waardoor het 
moeilijk mengde en men vanzelf de oude, vertrouwde groepen opzocht. Een bekend fenomeen bij 
samenvoegingen. Daar is niets negatiefs of verwonderlijks aan. Gerard maakte hetzelfde mee bij het 
achtereenvolgens samengaan van de vier verschillende ziekenhuizen in Dordrecht. Maar toch kwam er al heel 
snel een kentering en gaat het nu boven verwachting snel beter. Dat heeft zeker te maken met de 
gezamenlijke kantine, de van Hercules overgenomen gewoonte om vaker na de trainingen samen van 
traktaties te genieten bij verjaardagen of bijzondere sportieve prestaties en alle inspanningen van het bestuur. 
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Op de vraag wat Gerard de jongere generatie hardlopers zou willen meegeven is hij vrij uitgesproken: “staar je 
vooral niet blind op schema’s alsof ze tot op de letter moeten worden uitgevoerd; interpreteer ze wat losser en 
vrijer, zodat je motivatie blijft”. “Als je zo ver bent gekomen dat je er aan denkt dat je concurrenten aan het 
trainen zijn terwijl je zelf rust hebt, dan ben je verkeerd bezig” (een uitspraak van Jos Hermens over zijn door 
blessures geteisterde carrière). Nu geldt vooral het adagium “je loopt om te kunnen leven zonder al te veel 
restricties en je leeft niet om te lopen”. Genieten van de goede dingen van het leven zonder al te veel nadelige 
effecten op lijf en leden. Makkelijk praten als persoonlijke records er toch niet meer in zitten en de resterende 
motivatie er slechts op  gericht is de onvermijdelijke achteruitgang zoveel mogelijk tegen te gaan. Voor een op 
competitie en verbeteringen gerichte jongere leeftijdsgroep ligt dat totaal anders. Kortom, alle pseudo wijze 
raad is nu juist niet geschikt voor jongere lopers. 
Nu de meeste sporters volledig stil staan, hebben hardlopers het nog relatief goed want lopen is toegestaan 
en kan eigenlijk altijd wel. Maar Gerard voelt zich in isolatie in Zeeland zelfs nog bevoorrecht nu de provincie 
toeristen actief mijdt. De looprondjes vanuit zijn zomerhuis zijn nog nooit zo rustig, veilig en zonnig geweest. 
Toch hoopt ook Gerard dat deze crisis snel aan ons voorbij zal gaan, want naast de gruwelijke coronadoden 
en -overlast dreigen er ook secondaire slachtoffers te vallen als de reguliere gezondheidszorg te lang de 
normale zorg niet meer kan verlenen.  Toch wijst vooralsnog niets er op dat het allemaal van korte duur zal 
zijn. Als de poorten naar het complex maar weer gauw open mogen gaan, want niets zo gezond en 
beschermend als sport en buitenlucht. Desnoods de kantine nog maar even op slot dan. 
  

De vriendengroep die sinds jaren op zondagochtend gezamenlijk traint. Uiterst rechts 
Gerard. Wie de anderen herkent mag het zeggen. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

 
COMPETITIE 2020 AFGELAST 
 
Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de 
coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de Atletiekunie besloten alle competities van 
het atletiekseizoen 2020 af te gelasten. Toelichting van de Atletiekunie: “Het coronavirus 
en de gevolgen ervan voor de Nederlandse samenleving hebben een enorme impact op 
de atletieksport. Accommodaties zijn gesloten en het verenigingsleven ligt stil. Zowel voor 
de topsporters als voor hen die op andere niveaus als sporter actief zijn, is er geen sprake 
meer van een normaal trainingsregime en op termijn een verantwoord wedstrijdklimaat.” 
 
 
FORTIUS TRACK MEETING AFGELAST 
 
De Fortius Track Meeting die gepland stond op donderdagavond 11 juni 2020 is afgelast. 
 
Vooralsnog staan nog wel de volgende baanwedstrijden in Dordrecht op de kalender: 
 
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 en over afgelastingen de Fortius 
website in de gaten. 
 
 
 
 
Veel sporters trainen noodgedwongen thuis. 
Ook bij Fortius. Kijk voor een impressie op de 
volgende pagina. 
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ALTERNATIEF TRAINEN 

 
Fortius zit op slot. Het clubgebouw is dicht en alle clubtrainingen liggen stil. Hoe komen 
onze atleten deze Fortiusloze periode door? We maakten een online rondje om het ze te 
vragen. 
 
Voor de ware langeafstandlopers blijkt het niet eens zo moeilijk om de normale training te 
blijven vervolgen. Hardlopen kan overal en mits we niet in groepen op pad gaan en 
voldoende afstand van andere mensen houden, mag dat nog steeds. De lopers missen de 
gezelligheid van het gezamenlijk trainen, maar verder redden ze het wel, zo lijkt het. 
Lastiger is het voor de sprinters en de specialisten op de technische onderdelen. Hoe 
pakken zij het aan?  
Dat verschilt. Sommigen zijn vanaf de eerste dag van de sluiting van Fortius niet meer in 
de buurt van de accommodatie geweest. Anderen bleven individueel gebruik maken van 
de atletiekbaan, want wat kan het voor kwaad op de baan te trainen als je bij niemand in 
de buurt komt, zo redeneerden zij. De overheid dacht daar anders over. In de eerste 
weken was er nog een gedoogbeleid, maar steeds vaker werden solo trainende atleten 
door Handhaving weggestuurd. Op 11 april vond de burgemeester het welletjes geweest. 
Er werden hekken op de toegangspaden geplaatst met de mededeling dat er niemand 
meer op mocht. 
Dat betekende geïmproviseerde trainingen in parken en op fietspaden. Sommige sprinters 
zijn geheel tegen hun natuur in overgeschakeld naar duurlopen, omdat dat nu eenmaal 
veel makkelijker gaat in de openbare ruimte.  
Bijna alle atleten die we online spraken doen thuis krachtoefeningen. Er wordt binnenshuis 
naar hartenlust gesquat, gecruncht, gelunged, ge-chin-kneed en ge-glute-marcht. Via 
WhatsApp gaan challenges over en weer. Wie houdt het ‘planken’ het langst vol? Wie kan 
het vaakst opdrukken binnen een minuut? De behoefte aan een wedstrijdelement blijft 
duidelijk aanwezig.  
Eén atlete heeft met eenvoudige middelen een volledig krachtcircuit door haar hele huis 
opgebouwd. Een ander heeft van tweedehands materiaal fitnessapparaten in de achtertuin 
gecreëerd. Inventief en effectief. De online workouts van bekende Nederlandse sporters 
zijn populair en ook de mogelijkheid om via YouTube mee te doen aan bijvoorbeeld 
Zumbalessen is door sommigen ontdekt. Een vrouwelijke master zegt thuis dans- en 
pilateslessen te krijgen van haar dochter. Weer een andere atleet daagt zichzelf dagelijks 
uit om zo lang mogelijk touwtje te springen op zijn terras. 
 
Veel atleten blijken vindingrijk als het gaat om alternatief trainen, nu dat in clubverband 
niet meer kan. Hoe vergaat het jou? Blijf jij sporten? Schrijf je ervaringen op en deel ze in 
de nieuwsbrief met je clubgenoten. Meningen, tips, belevenissen, alles is welkom. Stuur je 
stukje uiterlijk 15 mei aan nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Dit wordt een zeer korte  rubriek. Er zijn geen wedstrijden gelopen 
in de afgelopen periode en daarom zijn er ook geen verslagen. 
Maar dat wil  niet zeggen dat we de communicatie ook maar 
meteen moeten verbreken. In de vorige nieuwsbrief vroeg ik om 
een impressie te schrijven hoe u deze sportarme weken bent 
doorgekomen of hoe u de conditie (niet) op peil hebt weten te 
houden. Helaas ontvingen wij geen enkele bijdrage. Maar de lock 
down is er een van de lange adem, dus u heeft nog een 
herkansing. 
Stuur uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 
mei op naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

Wedstrijdkalender 
 

Tot 1 juni zijn alle wedstrijden afgelast, maar die datum is nog geenszins definitief. 
Daarom hebben we in de nieuwsbrief ook geen kalender opgenomen. Mocht het toch 
tegen de verwachting in voor de zomervakantie nog een wedstrijd kunnen worden 
gelopen, dan is aankondiging daarvoor in de volgende nieuwsbrief nog vroeg genoeg.   

 
 
 
 
 
 
 

FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
 

We hoorden dat Dini Grootenboer een Paasactie op touw heeft gezet voor de pupillen. 
Door tekeningen op te sturen konden zij chocolade haasjes winnen. We zijn benieuwd 
naar het succes van de actie, maar helaas hebben we geen verslag hiervan ontvangen. 
Maar dat kan alsnog. Ook in de volgende nieuwsbrief zal er plaats genoeg zijn. De 
mooiste tekeningen, en vooral als die met atletiek of Fortius te maken hebben, kunnen 
we hier plaatsen.   
Maar ook andere bijdragen, adviezen, ervaringen, verhalen, ook van de jeugd zelf, 
kunnen voor 15 mei naar de redactie worden gestuurd: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 

 
 

  

Foto Jos Nieuwland 

13 



 

 

 
LOSSE FLODDERS 
 
Het is oneerlijk in de sport, trainingskansen zijn ongelijk. Langeafstandslopers kunnen, 
mits op rustige tijden en niet in het weekend, gewoon de polder in en vrijwel alle 
trainingen uitvoeren die ze gewend zijn. Voor sprinters en atleten van de technische 
nummers ligt dat anders. Menno Vloon mag dan een polsstokhooginstallatie in zijn tuin 
hebben, hij is de enige in Nederland en een van de weinige in de hele wereld. Het lijkt 
wel of we 150 jaar zijn teruggeworpen, toen trainen als een soort doping werd 
beschouwd. In de begintijd van de georganiseerde sport mocht je niet mee doen als je 
geoefend had, want dat was niet eerlijk. Nog steeds willen we dat iedereen bij de start 
gelijke kansen heeft, want dat is eerlijk, maar tegelijkertijd willen we wel een duidelijke 
winnaar, want dat maakt de sport aantrekkelijk. Het duivelse dilemma van de sport dat in 
deze tijd weer de kop opsteekt. 
Nu de weg terug uit de coronamaatregelen een lange dreigt te worden, blijken veel 
sporters ongeduldig te worden. Sportbonden, waaronder ook de Atletiekunie bij monde 
van technisch directeur Ad Roskam, vragen zich af of er niet te snel is gereageerd door 
alle sportaccommodaties meteen op slot te doen. NOCNSF baas Maurits Hendriks wordt 
verweten niet voldoende de belangen van zijn sporters te hebben verdedigd door zonder 
slag of stoot toe te geven aan de kabinetsmaatregelen. Maar had het anders gekund? Er 
moest snel gehandeld worden en dan is een eenvoudige en universele maatregel de 
enige die werkt, vooral voor een volk dat gewend is zijn eigen zin te doen. Overwegen 
wie of wat kan worden uitgezonderd zou oeverloze discussies opleveren en weken, zo 
niet maanden gekost hebben in ons polderend land, want het zijn natuurlijk niet alleen 
sporters die denken recht te hebben op een uitzonderingspositie. Daarna moet het met 
vergunningen bezegeld worden, zodat controle mogelijk blijft. Veiliger Papendal te 
sluiten dan achteraf te moeten constateren dat het een besmettingshaard is geweest. 
Nu we toch een keer de weg terug moeten inslaan, is er wel tijd (geweest) te overleggen 
met betrokkenen en eventuele uitzonderingen en versoepelingen weloverwogen door te 
voeren. In ons geval moeten de sporters ook zelf met ideeën komen. 
Gaan we weer met honderden op een kluitje minutenlang achter een lijn staan tot 
iemand een losse flodder afvuurt? Ik denk het vooralsnog niet. Maar hoe dan wel? Je 
zou de Zoomer Wantij Run, mocht die in september of oktober alsnog doorgaan, kunnen 
laten lopen als een tijdrit. Starten om de minuut zoals bij wielrennen. En niet stayeren. 
Dat gaat lang duren, dus dan alleen voor Fortiusleden. Heb je meteen het voordeel dat 
deelnemers geen lange reizen maken en dus beperking van verspreiding van het virus. 
Bovendien kan het mogelijk nieuwe leden opleveren. Vijftig jaar geleden kon je sowieso 
niet deelnemen zonder lid te zijn. Als volgende versoepeling zou je je kunnen voorstellen 
dat er achter de startstreep cirkels op 2 meter van elkaar op de grond zijn geschilderd, 
waarin deelnemers zich opstellen. Gezien op het journaal bij wachtrijen in India. Rij voor 
rij (of kolom voor kolom) kan met korte tussenpozen starten. Bij tijdwaarneming per chip 
geen enkel probleem, de netto tijd zal bepalend zijn voor de uitslag. 
En baanwedstrijden, hoe houden we daar gepaste afstand? Je zou de baan kunnen 
inrichten als een ijsbaan met aan een zijde een wisselvak en steeds twee deelnemers in 
de baan. Gaat lang duren, maar dat went, een 10 km schaatsen is ook eindeloos. De 
atletiekbaan meet 400 m aan de binnenrand en is daardoor langer dan de ijsbaan, dat 
vereist dus wat aanpassing van startposities. 
Ach, ik vuur ook maar wat losse flodders af.  
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AGENDA 

 
Vanwege afgelastingen van wedstrijden en competities is de agenda tot half mei leeg. 
 
De trainingstijden voor atletiek, Nordic Walking, Sportief Wandelen, Racerunners, Kick Fun & 
Boxing, Kickboxing en Worstelen alsmede de lestijden voor Fitness, Aerobics, Streetdance en 
Zumba, die we normaal op de laatste pagina van de nieuwsbrief publiceerden hebben we deze 
keer ook weggelaten, aangezien er zeker de komende maand geen van deze activiteiten 
doorgang kunnen vinden. Zodra er bekend wordt wanneer er weer mag worden opgestart 
zullen we ook zo veel mogelijk over de tijden berichten. 
 
Wil jij iets geplaatst zien op de 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 mei 2020 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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