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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 
november 2020 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk 
tot 15 november 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 nieuwsbrief is er bij gebrek aan normale competitie 
nog niet dikker op geworden. Toch kunnen we u een 
hele pagina clubrecords melden, ik tel er liefst dertien. 
Helaas ziet het er voor de komende maanden nog niet 
echt beter uit, maar we gaan als Fortius Nieuwsbrief 
wel gewoon door om het clubgevoel erin te houden. 
In deze editie de wedstrijdverslagen voor zo ver die er 
zijn en verder de bekende rubrieken. Wij hadden een 
gesprek met Mark Uilhoorn, die vijf van de nieuwe 
clubrecords op zijn naam schreef. 
Om de nieuwsbrief op niveau te houden is kopij van 
clubleden van harte welkom, niet alleen van de atletiek. 
Hoe vergaat het die andere afdelingen, hoe blijven de 
sporters gezond en fit (of niet)? Schrijf je persoonlijke 
verhaal en stuur het in voor de nieuwsbrief.  

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

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur 
 

•••• Het gaat niet de goede kant op met de coronacrisis. Het aantal besmettingen in Nederland 
is de afgelopen weken schrikbarend gestegen, waardoor er, sinds de nieuwsbrief van 15 
september, nieuwe coronamaatregelen zijn uitgevaardigd. Eerst op 29 september en nu, 
enkele dagen geleden op 14 oktober. Er is sprake van een gedeeltelijke lockdown. Via 
een nieuwsflits (per email) van 14 oktober zijn de leden geïnformeerd over de nieuwe 
maatregelen in de sport en de gevolgen daarvan voor Fortius  
(zie: http://fortiusdrechtsteden.nl/images/Nieuwsflitsen/Nieuwsflits_2020_10_14.pdf). 
Hierbij dient aangetekend dat de maatregelen niet twee weken gelden zoals vermeld, 
maar minimaal vier weken van kracht zijn. Zoals gelezen kan worden, gaan bepaalde 
trainingen en lessen beperkt of in het geheel niet door. Raadpleeg regelmatig de website 
van Fortius (www.fortiusdrechtsteden.nl). 
 

•••• Gezien de vele vragen en reacties op de inning van de contributie op 1 oktober, wil ik 
nogmaals vermelden dat dit in het vervolg per kwartaal geschiedt. De reden is dat het 
kosten bespaart en in deze onzekere tijd is elke euro meegenomen. De Algemene 
Ledenvergadering van 15 juli 2020 heeft dit besloten. Alhoewel dit rijkelijk is 
gecommuniceerd, heeft dit jammer genoeg niet alle leden bereikt. Dit komt deels doordat 
van een aantal leden het email adres niet bekend of gewijzigd is. Mogelijk kunnen de 
leden elkaar er op wijzen dat dit in de nieuwsbrief is gepubliceerd. Degene die dan alsnog 
informatie van de vereniging wenst te ontvangen kan het (gewijzigde) email adres 
doorgeven, info@fortiusdrechtsteden.nl. 
      

•••• Om de clubkas te spekken lopen er momenteel twee acties, te weten De Grote Clubactie, 
waarbij het gaat om het kopen van loten, waarvan een gedeelte bestemd is voor de jeugd 
van Fortius (zie: http://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1890-fortius-gaat-
verantwoord-loten-verkopen-met-de-grote-clubactie) en RaboClubsupport, waarbij door 
klanten van de RABO bank gestemd kan worden op hun favoriete clubs, waaronder dus 
Fortius (http://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1903-rabo-clubsupport). Het 
bestuur hoopt dat alle leden loten kopen en de RABO leden stemmen. 

 
•••• Na vele jaren polsstokhoogspringtrainingen te hebben gegeven, waardoor diverse leden 

op nationaal en internationaal goede prestaties leverden en zelfs ereplaatsen behaalden, 
heeft Arno Tavenier zijn trainingswerkzaamheden beëindigd. Het is een gemis voor 
Fortius en het bestuur en de leden betreuren dit ten zeerste, maar respecteert zijn keuze. 
Het bestuur wenst hem veel succes toe bij zijn nieuwe vereniging.  

   
 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tijdens de Twinson Energie Flex Meeting op zondag 20 september in Barendrecht 
werden enkele clubrecords verbeterd of gevestigd. Het meest opmerkelijk was de 
verbetering van het clubrecord verspringen door Cristy Pieter. Zij sprong 5,68 m 
ver, een heel bijzondere prestatie. Het was niet alleen een verbetering van het 
clubrecord in haar eigen categorie meisjes junioren C, maar ook schreef ze het 
clubrecord verspringen bij de meisjes B, meisjes A en zelfs de senioren vrouwen op 
haar naam. 
 
Ko Florusse schreef in Barendrecht in 13,91 s het clubrecord 100 meter M70 op zijn naam. Het was 
een fikse verbetering van het oude record dat met 18:56 op naam stond van Maarten Vogelezang.  
 
Mark Uilhoorn was de eerste master ooit van Fortius die de incourante afstand van 80 meter liep en 
zo kreeg hij op 20 september in Barendrecht in 12,70 s het officieuze clubrecord M55 in handen.  
In de onderlinge werpvijfkamp op 1 oktober in Dordrecht schreef Mark nog eens twee clubrecords op 
zijn naam. Hij verbeterde het clubrecord gewichtslingeren M55 naar 8,24 m. Het oude record stond 
met 7,85 m op naam van Piet Barends en was uit 2003. Met 2035 punten schreef Mark ook het 
clubrecord werpvijfkamp M55 op zijn naam. Tien dagen later verbeterde hij de records 
gewichtslingeren en werpvijfkamp opnieuw in een wedstrijd in Vlaardingen. Dit keer slingerde Mark 
het gewicht naar 8,70 m en zijn puntentotaal was 2223. 
 
Evelien van Zwanenburg mocht tijdens de werpmeerkamp in Dordrecht voor het eerst met de bij 
haar nieuwe categorie passende 3-kg-kogel stoten en verbeterde meteen het clubrecord kogelstoten 
V50 naar 10,54 m. Het oude record van 9,88 m had sinds 2001 op naam gestaan van Rina ten 
Braak.   
 
Jeanine Katsman schreef er zelfs drie clubrecords V50 op haar naam: de werpvijfkamp (2697 
punten), kogelslingeren (27,15 m) en gewichtslingeren (9,56 m).  
Timo de Kok greep het vacant staande clubrecord werpvijfkamp bij de jongens junioren B (1202 
punten) en Maaike Boon deed datzelfde bij de vrouwen senioren (1684 punten). 
 
 
 
 
 
PRESTATIELIJSTEN 
 

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

[door Henk Nugteren] 
 
In het jaar dat covid het atletiekseizoen overhoop gooide en wedstrijden beperkt bleven tot 
geïmproviseerde of afgeslankte meetings, werden er toch clubrecords gebroken. In de nieuwsbrief 
van september konden we al een zevental clubrecords noteren, deze maand werd dit aantal bijna 
verdubbeld. En daarvan schreef Mark Uilhoorn er vijf op zijn naam: de 80 m, gewichtslingeren (2×) 
en de werpvijfkamp (2×). Dat was reden genoeg om met Mark, niet alleen als M55 atleet, maar ook 
als jeugdtrainer belangrijk voor Fortius, nader in gesprek te gaan. Vanwege de aangescherpte covid-
maatregelen, vond dit gesprek voornamelijk plaats per mail en telefoon. 
 
Van jongs af aan heeft Mark van bewegen gehouden. 
Op school en met de kinderen in de wijk deed hij aan 
alles mee waar hij zijn energie in kwijt kon: voetballen, 
zwemmen en fietsen. Toen hij 12 jaar was ging hij 
voetballen bij een echte voetbalclub en dat heeft hij tot 
zijn negentiende volgehouden. Naar eigen zeggen was 
hij niet bepaald snel of explosief, maar meer van de 
lange adem. Op de middelbare school in Den Haag 
werd veel aan atletiek gedaan en ’s zomers werden er in 
de wijken sportactiviteiten georganiseerd onder 
begeleiding van studenten lichamelijke opvoeding. Met 
een van de studenten ging Mark mee naar atletiek-
vereniging Sparta, waar op horden werd getraind. Hij 
heeft ze toen wel flink laten lachen. Toch heeft Mark 
omdat hij zo van sport hield, ooit overwogen om de 
opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding te gaan 
volgen aan de HALO. Maar dat is er uiteindelijk niet van 
gekomen omdat hij toch koos voor de Erasmus 
universiteit in Rotterdam (rechten). Als jeugdtrainer bij 
Fortius kan hij nu nog iets van die vroegere droom 
verwezenlijken. 
 
Toen Mark in 2002 in Dordrecht kwam wonen, had hij 
behalve die gastles horden bij Sparta nog nooit aan 
atletiek gedaan bij een vereniging. Toch trok de enorme 
variatie binnen de atletiek hem en verwonderde hij zich 
vroeger in zijn jeugd voor de televisie al over de 
vriendschappelijke manier waarop tienkampers met 
elkaar omgingen. 
In 2005 begon het bij Mark met deelname aan de prestatieloop bij de Albert Schweitzerloop, waarop al gauw 
ook prestatielopen volgden tijdens de Dwars door Dordt of de Drechtstedenloop. Het liefst hield hij de 
afstanden beperkt tot 5 km, slechts met hoge uitzondering werd 10 km gelopen. In 2008 deed zijn dochter 
Marit, toen nog maar zes, voor het eerst ook al mee. En zo kwam het dat Mark in oktober 2010 zijn beide 
dochters Marit en Veerle als lid inschreef bij Parthenon atletiek, een leuke sport voor de meiden om mee te 
beginnen. 
Wanneer Marit en Veerle aan het trainen waren, ging Mark zelf een stukje hardlopen op de Wantijdijk en daar 
ontmoette hij andere hardlopende ouders, waarmee hij samen ging lopen. Van het een kwam het ander, en zo 
werd Mark ook meegezogen in de ouder-kindwedstrijden die Parthenon in die tijd organiseerde. Daar raakte 
hij aan de praat met andere sportieve ouders en trainers, waarvan Pieter Jacobs en Rens van der Elst 
meededen met de Masterscompetitie. Voor het tweede team hadden ze nog een kogelstoter en discuswerper 

Tijdens de Schapenkoppencross 2014: Mark met 
dochters Marit en Veerle en rechts Jil Vogelaar. 
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nodig. Mark had daar weliswaar geen ervaring mee, maar wel het postuur voor. Omdat het hem wel leuk leek 
is hij een klein beetje gaan oefenen om de techniek onder de knie te krijgen. En dat lukte, waarna Mark, toen 
al 47 jaar oud, in 2012 lid werd van Parthenon en al snel in de mastercompetitie meedraaide. Thuis werd het 
eigenlijk niet meer dan normaal gevonden dat je flink sportte en dat er nu ineens met Mark, Marit en Veerle 
drie aan atletiek deden was alleen maar leuk en gezellig. Met echtgenote Trudy, die eind 2016 ook lid is 
geworden om te trainen bij de hardloopgroepen, kwam daar nog een vierde bij. Het komt nooit zo specifiek ter 
sprake, maar het is wel fijn dat je dezelfde ervaringen kunt delen met je kinderen. Toch merkt Mark nog snel 
even op “dat hij voorlopig nog degene in huis is met de beste prestatie op hoogspringen”. Is dat een uitdaging 
voor zijn dochters, of laat het voorlopig ook zien dat hij zich terdege realiseert dat er een tijd komt dat het wel 
eens anders kan zijn?  
 
Wie de Fortius ranglijsten goed bekijkt, zal bij de M55 de clubrecords van Mark tegenkomen: 80 m in 12,70 
en 150 m in 24,44; hoog 1,36 m; gewichtslingeren 8,70 m en de werpvijfkamp. Op veel andere nummers staat 
hij tweede of derde in de 10-bestenlijsten. Ambitie om ook daar de records te breken heeft Mark wel, maar op 
sommige nummers lijkt hem dat niet haalbaar, zoals de korte sprintnummers. Bij andere onderdelen speelt 
gebrek aan techniek en ervaring misschien een rol, maar Mark voelt zich fit en houdt wel van een uitdaging. 
Bovendien heeft hij nog wat jaren te gaan in de M55 en hij gaat dus zeker wel een paar pogingen wagen. 
 
Dat Mark indertijd werd gevraagd voor het tweede 
masterteam heeft er min of meer voor gezorgd dat 
zijn favoriete onderdelen nu discuswerpen en 
kogelslingeren zijn. Toch ziet hij zichzelf niet als een 
typische werper, wat ook blijkt uit het feit dat hij de 
1,45 m hoogspringen als zijn beste prestatie 
beschouwt. Omdat hij bijna alle onderdelen leuk vindt 
en er bovendien aardig mee uit de voeten kan, noemt 
hij zichzelf liever meerkamper. Toch heeft Mark nog 
nooit de gelegenheid gehad een complete tienkamp 
af te werken, al zou hij dat graag eens willen doen. 
Nu er wat meer animo lijkt te zijn voor dit soort 
nummers, wordt er ook vaker een tienkamp 
georganiseerd. Als moeilijkste nummers noemt hij 
zelf de horden en het polsstokhoogspringen, op beide 
nummers heeft hij wel wat ervaring en trainingen 
gedaan, dus hoeven er geen nullen in het lijstje 
genoteerd te worden. En het clubrecord is nog vacant 
bij de M55. Bovendien hoopt Mark nog heel lang door 
te gaan en daarbij kijkt hij naar voorbeelden als Piet 
Barends en Joop van den Brink. 
 
Ondanks alle ambities gaat Mark voor de gezelligheid 
mee met de mastersploeg, en een beetje voor de 
punten, mocht de best geplaatste op het onderdeel 
niet kunnen presteren. De afgelopen jaren moest 
vaak naar Kerkrade worden gereisd, waar de ploeg 
inmiddels bekend is bij een bakker waar Mark met 
Pieter Jacobs snel vlaaien haalden, wat bij de hele 
ploeg goed in de smaak viel. 
Zijn mooiste wedstrijdherinneringen bewaart Mark aan de NK masters indoor 2013 in Apeldoorn. Zijn 
prestaties met kogelstoten (slecht drie pogingen) waren niet om over naar huis te schrijven, maar de 
entourage was fantastisch. “Vanuit de catacomben kom je naar binnen en ineens sta je in die enorme ruimte 
met de wielerbaan en tribunes.” Mark voegt er aan toe dat het niet zo simpel was om zo ver te komen. Op een 
NK gaat alles officieel en moet je je een uur vooraf melden. En dat lukte maar op het allerlaatste nippertje 
omdat hij eerst naar een verkeerd adres was gereden. Nog net kon hij met een jurylid aansluiten en als je dan 

Mark in actie tijdens een koude Sylvestercross in Soest. 
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zo de arena vol stress betreedt, mogen die mindere pogingen je wel vergeven worden en ben je toch een 
ervaring rijker. 
Ook de NK masters outdoor 2013 in Epe was gedenkwaardig. Als een van de eerste nummers stond de 400 
meter horden op het programma. Mark had voor dat onderdeel nauwelijks getraind en was na de laatste horde 
zo blij nergens over gevallen te zijn, dat de speaker eraan te pas moest komen hem te manen tot de finishlijn 
door te lopen. 
 
Mark is ook trainer van de A1 pupillen, waar het vooral gaat om sprinten (60 m), 1000 meter, kogelstoten, 
vortexwerpen, hoog- en verspringen. Soms helpt hij bij de CD junioren op hoog of de middellange afstand. 
Omdat hij zelf veel plezier beleeft aan sporten wil hij dat graag overdragen op de jeugd. Enthousiast ingevallen 
bij de B-pupillen in 2017 is hij met de groep meegegaan naar de A1 en daar blijven hangen. Om dat 
verantwoord te doen heeft Mark in 2019 de cursus Basis Baan Atletiek Trainer (BBAT3) gevolgd. Eerder had 
hij ook al het jurydiploma gehaald. 
 
Zelf zou Mark bij de senioren/mastergroep mee mogen trainen, maar daar heeft of maakt hij nauwelijks tijd 
voor vrij. Soms traint hij voor zichzelf en recent ook bij Piet Barends voor kogelslingeren. In de winter sluit hij 
aan bij Wietse en Martin voor de langere afstanden. Op de BBAT3 cursus leer je veel over positief coachen en 
didactiek maar weinig over techniek. Dat laatste probeert Mark op te pikken door veel te kijken en te luisteren 
naar andere atleten zoals Jurgen van Berkum. 
 
Mark krijgt zelf veel energie van training geven aan de jeugd. Toch is hij sinds kort ook begonnen als 
hulp(loop)trainer bij Triathlon Vereniging Dordrecht (TVD), aan de groep die je op woensdagavond tussen half 
acht en negen vaak kunt zien lopen. Mark lonkte al eerder naar de triathlon door lid te worden van de TVD en 
te trainen voor een halve triathlon in juni (door covid verzet naar 2021), vandaar dat de doorsnee sportweek 
van Mark er uit ziet als een triathlontraining, die vooral vol zit: maandag open water zwemmen in 't Waaltje bij 
Rijsoord, ongeveer 2 km; dinsdagavond fietstraining; woensdag training geven van 6 tot 7 en vervolgens zelf 
looptraining volgen; donderdag een uur zwemmen in het zwembad; vrijdag een uurtje tennissen; 
zaterdagochtend training geven aan de A1 pupillen en zondag vaak een lange fietstocht (60 – 100 km).  
 
Tijdens de lockdown-periode ging Mark met Henk Jan Vogelaar (mila-trainer bij de CD junioren) regelmatig 
lange duurlopen doen en veel kilometers fietsen en in open water zwemmen. Zijn advies is om niet binnen te 
blijven maar juist in beweging te komen en te genieten van de natuur. Omdat de jeugd tot 12 jaar al weer snel 
mocht trainen was Mark ook snel weer met atletiek bezig.   
 
Ondanks dat Mark veel tijd kwijt is 
aan Fortius en TVD, blijft er toch 
nog tijd over om naar de bioscoop 
te gaan of een muziekuitvoering te 
bezoeken of iets anders met kunst 
te doen. Verder geen specifieke 
hobby’s, al vindt echtgenote Trudy 
dat Mark wel verslaafd is aan 
bepaalde computerspelletjes. En 
als er dan even niet getraind wordt 
doet Mark graag mee aan 
prestatieloopjes omdat die zo 
gezellig zijn. Dat typeert toch de 
echte sportman. 
  
 
 
  

In actie tijdens de 150 m op 20 september 2020 in Barendrecht (24,44 s). 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

UITSLAGEN ONDERLINGE WERPWEDSTRIJD 1 OKTOBER 2020 
 
Op donderdagavond 1 oktober werd op de baan bij Fortius een onderlinge werpmeerkamp 
gehouden. Voor de junioren C was het een werpvierkamp, voor junioren B en A, senioren en masters 
was het een werpvijfkamp. Hieronder staan de volledige uitslagen met de correct berekende 
puntentotalen. De puntentotalen zoals die in Atletiek.nu staan, zijn door een onvolkomenheid in het 
programma niet de juiste. 
 

Jongens C 
Werpmeerkamp 
Pl. Naam 

 
Kogelsl. Discus Speer Kogel Ptn 

1 Freek Bosveld 25,75 29,61 26,06 9,81 1.929 
Sven Hurkmans dns 36,23 41,19 11,43 

Jongens B 
Werpvijfkamp 
Pl. Naam 

 
Kogelsl. Discus Speer Kogel Gewicht Ptn 

1 Timo de Kok 12,29 20,94 28,14 8,65 4,64 1.202 
2 Wessel de Lange 14,67 0,00 39,02 9,82 3,95 1.135 
3 Flint Beenen 6,48 18,19 17,36 6,46 0,00 641 

Mannen 
Werpvijfkamp 
Pl. Naam 

 
Kogelsl. Discus Speer Kogel Gewicht Ptn 

1 Rick Wijnbeek 15,55 16,13 20,97 7,18 6,82 1.081 

Mannen masters 
Werpvijfkamp 
Pl. Naam Cat. Kogelsl. Discus Speer Kogel Gewicht Ptn 

1 Mark Uilhoorn M55 18,85 27,18 24,42 8,75 8,24 2.035 
2 Berry de Bruyn M45 18,26 15,40 17,70 6,57 4,91 1.227 

Joop van den Brink M85 dns 17,72 dns 6,87 8,27 

Meisjes C 
Werpmeerkamp 
Pl. Naam 

 
Kogelsl. Discus Speer Kogel Ptn 

1 Jil Vogelaar 15,46 20,28 0,00 8,94 1.087 
2 Julia van Dorp 12,62 23,57 dns 7,92 

Vrouwen 
Werpvijfkamp 
Pl. Naam 

 
Kogelsl. Discus Speer Kogel Gewicht Ptn 

1 Maaike Boon 14,22 23,80 25,75 9,16 6,90 1.684 
2 Jacqueline Janssen 16,60 20,66 12,15 7,35 6,12 1.261 
3 Janneke Ruben 11,00 12,97 17,25 7,39 6,90 1.153 

Joyce Walgers dns 15,34 14,90 6,45 5,20 

 

Nina Meyer dns 24,29 dns 7,65 dns 
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Vrouwen masters 
Werpvijfkamp 
Pl. Naam Cat. Kogelsl. Discus Speer Kogel Gewicht Ptn 

1 Jeanine Katsman V50 27,15 25,91 18,94 8,88 9,56 2.697 
Evelien van 
Zwanenburg V50 dns 21,63 dns 10,54 6,34 

 
 
 

UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder “Uitslagen”: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
 
Tijdens de prestigieuze wedstrijden om de Gouden Spike, op zaterdag 19 september in Leiden, is 
Duane van Dijkhuizen (JJA) derde geworden bij het polsstokhoogspringen mannen senioren. Zijn 
hoogte was 4,50 m.  
 
Op zondag 4 oktober organiseerde Leiden Atletiek ter gelegenheid van de viering van het Leidens 
Ontzet de "Ontzettende wedstrijd". Freek Bosveld (JJC) deed er mee aan het kogelslingeren en werd 
derde met 25,01 m.  
 
Op vrijdagavond 9 oktober organiseerde Rotterdam Atletiek op de Nenijtobaan de Blijdorp 10.000 
meter. De wedstrijd voorzag duidelijk in een behoefte, want 140 lopers schreven zich in. Van Fortius 
deed Anco Oomsen mee. Hij legde de 10 kilometer op de baan af in 34:31,99. 
 
AV Fortuna organiseerde op zondag 11 oktober 2020 in Vlaardingen een werpvijfkamp waaraan vier 
leden van Fortius deelnamen. Mark Uilhoorn heeft een verslag geschreven dat te lezen is op onze 
website:  
http://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1905-p-r-s-en-clubecords-in-vlaardingen 
 
 
 

[Advertentie] 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Nog steeds zijn er maar weinig wedstrijdprestaties te vermelden. 
Er waren nog geen wegwedstrijden zoals we die gewend waren, 
het moest nog steeds in aangepaste vorm, editie corona-proof – 
als dat al mogelijk is – zoals sommige organisatie hun variant 
noemden. Wegatleten kunnen vrijwel ongehinderd individueel 
trainen, maar missen de wedstrijden, terwijl dat voor baanatleten 
bijna andersom is. Vandaar dat sommige wegatleten de weg naar 
de baan hebben gevonden, zoals blijkt uit de uitslagen van een 
wedstrijd van Energie Barendrecht. 
Ik hoop dat ik er naast zit, maar ik vrees dat er volgende maand helemaal niets meer te melden zal 
zijn aan wegwedstrijden. Om toch deze rubriek in stand te houden zou het interessant zijn als 
wegatleten hun eigen verhaal over deze zware periode schrijven. Stuur je ervaringen, trucjes, 
innovatieve oplossingen of frustraties als bijdrage voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 
november naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
UITSLAGEN 
 

Bij gebrek aan wegwedstrijden liepen verschillende atleten die we meestal op de weg aantreffen wedstrijden 
op de baan, waar het wel mogelijk was min of meer aan de gestelde veiligheidseisen te voldoen. Een goed 
voorbeeld vormt de Twinson Energie Flex Meeting op 20 september in Barendrecht, waar een 3000 m en een 
10000 m werd gelopen. 
  

3000 m  
Jongens B: 
1 Timo de Kok 9:46,86 
2 Flint Beenen 10:14,41 
Jongens C: 
2 Mees Schneider 10:27,75 
4 Freek Bosveld 10:51,99 
5 Tim Leeman 11:54,12 

VSen 
3 Anna van Stigt 11:38,62 
MMasters 
4 Henrik Barendregt 10:38,50 
VMasters 
2 Hanneke van Riel 11:58,09 
 
 

10000 m 
MSen 
3 Anco Oomsen 34:24,29 
9 Joris Wulfert 38:49,45 
 
 
 

 

Op 20 september kon de Dam tot Damloop individueel als Home Edition worden gelopen, maar ondanks een 
lange uitslagenlijst blijken de betere lopers er geen zin in te hebben, want in de uitslagen stonden maar drie 
tijden binnen het uur. Bij de heren zat ik op nummer 300 al aan 1:20 en was ik nog geen bekende Fortius-
naam tegengekomen en was verder zoeken een nutteloze en tijdrovende bezigheid met een systeem waarin 
alleen op startnummer of naam kan worden gezocht. Op 4 oktober werd op vergelijkbare wijze en met 
vergelijkbare resultaten de Singelloop van Breda – maar niet in Breda – gelopen. Ook hier geen Fortius. 
   

Wel deed op 4 oktober Roy Werner mee aan de Devil's Trail Utrechtse Heuvelrug in Doorn. En met succes, 
want Roy werd in 1:45:35 tweede op de 26 km lange Moenentrail, op slechts twee minuten achter de winnaar. 
 

Op 11 oktober had ook Bergen op Zoom, zoals zovele andere stadjes in Holland, zijn Vestingloop. Ook hier 
twee tweede plaatsen op de 10 km, voor Timo de Geus bij de mannen (34:22) en voor Nay Seddik bij de 
vrouwen (41:35). Bij de mannen volgden Menno van Rosmalen (22ste in 39:59), Sjon Vos (59ste in 45:16) en 
Teus van Os (170ste in 51:50). 
 

Op 11 oktober wist Roy Werner de 20 km lange trail in het Orderbos in Apeldoorn te winnen in een voor een 
trail snelle tijd van 1:14:10. 
 

Foto Jos Nieuwland 
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WEDSTRIJDKALENDER 
 

Van de wedstrijdkalender die we vorige maand publiceerden ging al veel niet door. Nu de 
eerstkomende vier weken evenementen weer verboden zijn en we gesommeerd worden zo weinig 
mogelijk verplaatsingen te maken, heeft het weinig zin een kalender op te nemen. Het is zelfs de 
vraag of geplande soloraces en thuisedities nog wel door zullen gaan. Hopelijk wordt het snel beter 
en kunnen we volgende maand weer wat meer plannen. 
 
 
 
 

LUCRASOFT HIATHLON IN SANDELINGEN-AMBACHT 
succesvolle tweede editie 

 
[Ingekorte en geredigeerde tekst van een artikel uit De Brug, ingezonden door Marco Essenberg] 

 

Op zaterdag 19 september stonden ruim 130 deelnemers aan de start voor een achtste of een mini-triathlon, 
die bestond uit zwemmen, fietsen en hardlopen. Bij de mannen finishte als eerste Nick van Ingen (Dordrecht) 
in 58:16. Bij de vrouwen was Daniëlle Schneider (Geldermalsen) met een tijd van 1:16:35 de snelste. Dit jaar 
konden deelnemers die niet wilden zwemmen kiezen voor een run-bike-run. Hier finishte bij de heren Jesse 
van Nieuwenhuyse uit Leuven (België) als eerste, en bij de dames Maaike Frijters (Gilze). De Lucrasoft 
HIAthlon is een erkende NTB-wedstrijd (Nederlanse Triathlon Bond). 
 

‘Het was lange tijd onduidelijk of dit evenement wel door kon gaan’, vertelt Marco Essenberg. De vergunning 
moest opnieuw door de gemeente worden beoordeeld in verband met de regels rondom de corona-pandemie. 
Ook de door de warme septemberdagen opgebloeide blauwalg in het zwemwater in het Sandelingenpark was 
zorgelijk. Met enkele aanpassingen, zoals onder andere geen publiek en voor iedere deelnemer een eigen 
vak, kwam er een ‘go’. ‘Dat alles werd heel kort voor de wedstrijd besloten dus we moesten als organisatie in 
de hoogste versnelling’, aldus Cor Hamels.  
 

Om tien uur klonk het startschot voor de eerste heat en sprongen de deelnemers het water in om 500 meter te 
zwemmen. Aansluitend werd er 20 kilometer gefietst door het park en over de Achterambachtseweg. 
Vanwege enkele venijnige bochten werd de nodige stuurtechniek van de deelnemers gevraagd. Het 
hardloopparcours was 5 kilometer en was deels onverhard, wat een mooie afwisseling bood voor de triatleten. 
‘Dat lopen tussen de koeienvlaaien geeft de HIAthlon een landelijke uitstraling’, zei Nick van Ingen. Net als 
vorig jaar waren de weersomstandigheden ideaal. In totaal waren er drie heats, inclusief de mini-triathlon. 
Deze afstand, geschikt voor beginnende triatleten, werd gewonnen door Jeroen van Kralingen, gevolgd door 
zijn dochter Inte. 
  

De Lucrasoft HIAthlon is een idee van Marco 
Essenberg en Cor Hamels. Zij zijn actief in het 
team Sterk Staaltje dat jaarlijks evenementen 
organiseert voor het goede doel, namelijk de 
Roparun. De missie van Roparun: ‘Leven 
toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen 
meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. 
Concrete voorbeelden zijn: een inloophuis voor 
(ex)-kankerpatiënten, dagje uit voor zieke kinderen 
en sportfaciliteiten op een oncologie-afdeling. 
 
  

Foto Rob van Efferen Sportfotografie 
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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. 
 

Warming-up met Rutger Koppelaar 
 

[door Jolanda Leeman] 
 
Op woensdagavond 16 september kreeg de fanatieke groep van de C/D junioren een speciale 
warming up van Rutger Koppelaar, Nederlands kampioen polsstokhoogspringen van 2018, 2019 en 
2020. Rutger, toen hij klein was zelf begonnen bij Parthenon/Hercules, is noodgedwongen weer even 
terug in Dordrecht. Hij heeft last van een blessure na een landing naast de mat (vanaf een hoogte 
van ongeveer vijf meter) en mag tijdens zijn revalidatie gebruik maken van de faciliteiten bij Fortius. 
Normaal gesproken traint hij elke dag op Papendal. 
Na de pittige warming-up was er nog gelegenheid om vragen te stellen aan Rutger. 
Hoe vaak train(de) je? 
Rutger trainde al 4 à 5 keer per week toen hij 15 
jaar oud was.  
Wat is belangrijker: talent of hard werken? 
Talent is zeker belangrijk, maar door hard 
werken, goede inzet en met discipline kun je echt 
heel ver komen. 
Hoe combineer je een sportcarrière met een 
baan?  
Dat is een paar jaar best pittig geweest, maar nu 
werkt Rutger fulltime aan zijn sportcarrière (mede 
mogelijk gemaakt door diverse vaste sponsoren, 
maar ogen en oren blijven open voor nieuwe 
sponsors). 
Heb je veel slaap nodig?  
Ja, zo’n 9 uur per nacht na een intensieve 
training. 
Let je op voeding? 
Zeker, zorg dat je voldoende eiwitten (yoghurt) 
en koolhydraten (rijst/aardappels) binnen krijgt, 
maar af een toe een frietje mag ook best (heel af 
en toe �).  
  
We willen Rutger heel erg bedanken voor deze 
leuke trucs & tips! 
  
Rutger hoopt over twee maanden weer helemaal 
hersteld te zijn. Zijn doel: Tokio 2021! Leuk om 
Rutger te volgen op weg naar Tokio, volg hem 
dan op zijn Instagram pagina: 
Rutgerkoppelaar.nl. 
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FORTIUS JEUGDKAMP, 25 T/M 27 SEPTEMBER LOON OP ZAND 
 

[door Kiki en Daniël Hermus] 
 
Met ruim honderd pupillen, junioren en begeleiding hebben we wederom een leuk 
kampweekend gehad in Loon op Zand. Hoewel de voorspellingen van het weer niet echt 
rooskleurig waren, hebben we het het hele weekend drooggehouden op de momenten dat 
we buiten aan het trainen, aan het sporten of met een teamspel bezig waren. 
We hebben ons het hele weekend beziggehouden met een Crazy 88 spel, een Kahoot 
quiz, stratego, een dropping, niet slapen, ontbijten, trainen, knuffelen met konijntjes, 
lunchen, tienkampen, snoep kopen, verplicht douchen, BBQ-en, chaos Bingo-en, 
pubquizzen, dansen tijdens de disco, een ekiden in mul zand, lunchen met broodjes worst 
gesponsord door familie De Lange, een kompastocht voor pupillen, soccerballs voor 
junioren en een prijsuitreiking met mascotte Sportius! 
En daarna was iedereen wel heel erg moe… �! 
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17:12 pm 
 
De biologische klok tikt onherroepelijk en heeft invloed op sportprestaties. Dit werd door 
wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen in detail onderzocht aan de hand 
van 144 Olympische zwemfinales. Met trots meldde professor Roelof Hut dat het beste 
tijdstip voor topprestaties in de namiddag ligt, en wel om 17:12 uur. Hoe nauwkeurig wil 
je het hebben? Waarschijnlijk niet de goede vraag, want we willen sowieso alles 
nauwkeurig weten. Beter zou zijn te vragen: hoe precies kun je het bepalen? Het 
antwoord ligt voor de hand: zo precies als 17:12 is onmogelijk. Zo slecht als corona-
wetenschappers soms met statistiek omgaan, zo slecht gaan ook sportwetenschappers 
er dus mee om. Niet alle mensen zijn gelijk, niet alle biologische klokken tikken 
hetzelfde. Er bestaat dus een spreiding om het gunstigste tijdstip, maar die wordt 
nergens genoemd, zelfs geen indicatie of het om minuten of uren gaat. 
Onze kloktijd is vastgesteld voor tijdzones en dus ook een soort gemiddelde. Ga aan de 
grens zitten waar een tijdzone verspringt en de optimale prestatietijd zou een uur 
verspringen zodra je de grens passeert? Als we over enkele weken de klok verzetten 
naar wintertijd moeten we dan ineens 16:12 als optimum nemen? Zelfs tussen de FBK in 
Hengelo en de Golden Spike in Leiden zullen minuten verschil moeten liggen. Maar ik 
begrijp nu wel waarom Touretappes altijd rond 17:12 finishen. 
Volgens de onderzoekers bedraagt het verschil tussen een prestatie in de namiddag en 
eentje in de vroege ochtend 0,32% en dat is in veel gevallen groter dan het verschil 
tussen goud of zilver. Er gebruik van maken lijkt moeilijk want geen jury zal accepteren 
dat jij je prestatie om 17:12 vestigt terwijl je concurrenten in de vroege ochtend moeten 
presteren, afgezien dan van alternatieve wedstrijden tijdens het covidium. Kortom, als 
iedereen 0,32% beter of slechter presteert blijft de ranglijst ongewijzigd. Maar niet als het 
percentage van persoon tot persoon verschilt. De wetenschappers geven gelukkig wel 
toe dat hun interpretatie op gemiddelden is gebaseerd en dat je die niet op individuen 
kunt toepassen. Je moet dus het individuele bioritme precies kennen om een optimale 
starttijd vast te stellen. Maar dan zal een finale nog steeds plaatsvinden op de tijd zoals 
in het chronologisch overzicht is bepaald, al kan ik me voorstellen dat Sifan Hassan bij 
haar ingelaste wereldrecordpoging nog wel een vinger in de pap had. Dan nog, stel haar 
individuele optimale tijd is 15:32 uur, moet dan de finish of de start op dat tijdstip 
plaatsvinden, of ergens er tussenin? En hoe doe je dat met een marathon? Bij een 
100 m ligt het wat dat betreft heel wat eenvoudiger. 
Er zit niets anders op dan je eigen bioritme aan te passen, maar hoe dat dan moet wordt 
niet vermeld, hoewel de slotconclusie suggereert dat het mogelijk is, want het kan ‘echt 
een medaille schelen als je rekening houdt met de individuele, optimale tijd’. Medailles 
winnen of records breken met deze wetenschap lijkt me een utopie. De optimale tijd om 
een wereldrecord halve marathon te breken blijft 02:00 uur in de nacht waarin de 
wintertijd ingaat (dit jaar zondag 25 oktober), en waarop AV De Koplopers in Delft de 
Verdonkeremaanloop, ook bekend als de Droomtijdloop, placht te organiseren. Time is 
on your side. Kan helaas vanwege corona niet doorgaan. 
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AGENDA 

 
OKTOBER 
 

Zaterdag 17  Dordrecht  Indoor Recordwedstrijden AFGELAST 
 
NOVEMBER 
 

Zaterdag 7  Papendrecht Veldloopcompetitie 
 
Zaterdag 28  Oud-Beijerland Veldloopcompetitie 
  
Helaas zijn de Indoor Recordwedstrijden van 17 oktober afgelast. Vooralsnog staan alleen de 
wedstrijden van de crosscompetitie nog op het programma, maar de eerste zal geen doorgang 
mogen vinden. Het is altijd raadzaam de website in de gaten te houden over het al dan niet 
doorgaan van deze wedstrijden. 
 
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 november 2020 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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