
In de spotlight; onze sponsor Van der Voort Groep 

‘Volgend jaar hoop ik aan mijn 200ste triatlon mee te doen’  

Bij DTC zijn we bijzonder trots op onze sponsoren. Samen zorgen we voor een levendige 
club, met mooie evenementen. Helaas is afgelopen jaar anders verlopen dan verwacht, er 
waren geen wedstrijden en geen evenementen. Toch kijkt onze sponsor Willem van der 
Voort positief naar 2021, want een van zijn doelen is volgend jaar meedoen aan zijn 200ste 
wedstrijd. Naast zijn steun aan triatlons en talenten, is hij zelf ook een enthousiast triatleet en 
speaker. Veel van jullie hebben zijn stem al eens gehoord 
tijdens de triatlons in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp en 
Schagen.  

 
Ruim 200 wedstrijden, hoe is deze passie ontstaan?  
Mijn schoonvader woonde aan de Schorweg in Breezand, 
tijdens de triathlon van Anna Paulowna kom je daarlangs, 
zowel lopend als op de fiets. Mijn schoonvader genoot altijd 
enorm van deze wedstrijd, dus toen hij ernstig ziek werd 
besloot ik voor hem mee te doen.  
Dit is ruim dertig jaar geleden en ondertussen heb ik aan bijna 
200 officiële wedstrijden meegedaan. Waarvan een stuk of 
tien hele, dertig halve en heel veel kwartjes en sprints. Er zijn 
jaren geweest dat ik meer dan tien triatlons per jaar deed, 
maar ook jaren waarin ik alleen meedeed aan de kwart in 
Anna Paulowna, bijvoorbeeld toen de kinderen klein waren. 

 
Jullie zijn sponsor van DTC, maar dit is niet het enige dat 
jullie doen?  
De triathlonsport hebben we altijd een warm hart toegedragen, 
dit stamt al uit de beginjaren van Eric van der Linden. We 
waren zijn hoofdsponsor en dit hebben we tot aan de 
Olympische Spelen in Sydney gedaan. Er is in de loop der jaren een hechte vriendschap 
ontstaan, dus ook toen hij een trainingsruimte, coachingsplatform en voedingslijn opzette, 
hebben we hem gesteund. 

 
Naast Eric ondersteunen we ook andere talenten. Op dit moment zijn dit bij de mannen 
Tristan Olij en bij de vrouwen Els Visser. Daarnaast zijn we hoofdsponsor van meerdere 
triatlons, zoals Heerhugowaard, Langedijk en Anna Paulowna, steunen we kleine runs en 
verenigingen in de regio.  

 
Je bent na 30 jaar en 200 triatlons wel een ervaringsdeskundige te noemen, heb je nog 
tips voor beginnende triatleten?  
De eerste keer aan een hele triatlon meedoen is een prachtige uitdaging, maar houd er 
rekening mee dat je jezelf gaat tegenkomen. Niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook 
tijdens de trainingen die daaraan voorafgaan. Duurtrainingen vragen veel tijd. Dat betekent 
dat je af en toe 5 a 6 uur op de fiets moet zitten. Zorg dat je dit altijd op een verantwoorde 
manier blijft doen en dat het geen martelgang wordt.  

 
Daarnaast is voeding ontzettend belangrijk. De discipline van het trainen moet je meenemen 
in de wedstrijd als het gaat om voeding. Zorg dat je lichaam is afgestemd op regelmatig 
innemen wat je nodig hebt. Dat betekent dat je hier vooraf onderzoek naar moet doen, door 
te kijken hoeveel koolhydraten je nodig hebt en hoe je dit gaat innemen. Dit zorgt voor een 
prettigere wedstrijd, maar ook sneller herstel na de wedstrijd.  

 



Afgelopen jaar was pittig voor triatleten, hoe is dat voor jullie als sponsor?  
Ik vind het vervelender voor de atleten, dan voor mezelf. We steunen een aantal toppers, 
zoals Els Visser en Tristan Olij, die hebben geen enkele wedstrijd kunnen doen terwijl ze 
daar wel heel hard voor hebben getraind. Ik hoop dat volgend jaar positiever voor ze wordt, 
met meer wedstrijden.  

 
Daarnaast hoop ik dat we volgend jaar in ieder geval weer het circuit kunnen organiseren, 
waar ik samen met Jan Willem Sepers weer de presentatie kan doen. Daarnaast wil ik zelf 
graag aan 1 of 2 halve triatlons meedoen en in dan wellicht doortrainen voor een hele het 
jaar daarna?  

 
Van der Voort Groep 

Wie regelmatig in Schagen komt heeft het bedrijf waarschijnlijk wel eens gezien langs de 
N245, die dwars door de stad gaat. Daar staat het kantoor van Van der Voort Groep. Dit 
bedrijf is van oorsprong een kantoor voor verzekeringen, hypotheken en pensioen. Maar 
ruim 20 jaar geleden zijn zich gaan specialiseren op de markt voor buitenlandse 
medewerkers in Nederland. ‘We zijn gespecialiseerd in het verzekeren van expats en 
kennismigranten. Per jaar verzekeren we nu 100 tot 120 buitenlandse werknemers, dat is 
een nichemarkt waar we al jaren marktleider in zijn. Voor deze markt hebben we een aantal 
producten zelf ontwikkeld, die nu in het hele land worden ingezet.’  

 
Wil je meer weten over de dienstverlening van Van der Voort Groep? Neem dan een kijkje 
op https://vandervoortgroep.nl/ 
 

https://vandervoortgroep.nl/

