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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 
februari 2020 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 
15 februari 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 Fortius  Nieuwsbrief gaat de vierde jaargang in met 
dit januarinummer. De redactie wenst alle leden ook 
voor dit vierde jaar alle sportieve geluk die het leven 
aangenaam kan maken. 
Over een jaar bestaat de vereniging 125 jaar en twee 
mensen hebben zich sterk gemaakt voor de start van 
een jubileumcommissie. Op pagina 5 presenteert deze 
commissie de eerste ideeën. Lees het goed en kom zelf 
met nieuwe ideeën, zodat we een spetterend jubileum 
tegemoet kunnen zien. 
Verder waren we in gesprek met Bram Franken, trainer 
en een van de sleutelfiguren van onze worstelafdeling. 
En natuurlijk alle uitslagen in de hal, op het veld en op de weg, voor zowel pupillen, junioren, 
senioren als masters. En verder alle bekende rubrieken. 
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 februari 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  
 

• Ik wens, namens het bestuur, alle leden, vrijwilligers, donateurs en alle andere personen 
die Fortius  een warm hart toedragen, een gezond, voorspoedig en sportief 2020 toe! 
Tevens hoop ik dat het weer een goed Fortius  jaar gaat worden. 
 

• In maart/april 2020 vindt de verkiezing plaats voor de leden van de Unieraad van de 
Atletiek Unie. Deze raad behartigt de belangen van de 300 aangesloten 
atletiekverenigingen (inclusief haar leden), de 100 buitengewone leden (zoals de 
stichtingen/wedstrijdorganisatoren) en 6000 persoonlijke en individuele leden. De 
Unieraad is het hoogste orgaan binnen de Atletiek Unie en wordt steeds om de drie jaren 
gekozen. Een aantal van de huidige leden heeft zich herkiesbaar gesteld voor een 
volgende periode, doch er is behoefte aan nieuwe leden.  Ben jij of ken jij iemand die 
interesse heeft in een toezichthoudende en controlerende taak binnen de Atletiekunie? 
Meld je aan via het bestuur van Fortius . Dit kan geschieden tot uiterlijk 17 februari 2020. 
Voor uitgebreide informatie zie de website van de KNAU: 
https://www.atletiekunie.nl/nieuws/kandidaten-gezocht-voor-de-nieuwe-unieraad. Fortius  
is ingedeeld bij kieskring 4, bestaande uit de regio’s Rotterdam, West-Brabant en 
Zeeland. Uit deze kieskring worden twee afgevaardigden gekozen voor de Unieraad. Op 
basis van het ledenaantal heeft Fortius  ongeveer 1000 stemmen. Op 24 februari 2020 
zijn de kandidaten bekend en kan er gestemd worden. De uitslag wordt op 16 april 2020 
bekend gemaakt. 
 

• Op 7 maart 2020 vindt de 1ste dag van de atletiek official te Papendal plaats. Op deze 
dag worden er relevante en actuele workshops verzorgd voor al onze wedstrijdofficials 
(scheidsrechters, starters, wedstrijdleiders en microfonisten). Een wedstrijd organiseren 
zonder de inzet van officials is onmogelijk, dus het is van belang dat deze groep zich kan 
blijven ontwikkelen. Het bestuur van Fortius  ondersteunt deze ontwikkeling en neemt de 
inschrijfkosten voor haar rekening. Heb je interesse, meld dit van tevoren aan het 
bestuur. Zie voor uitgebreide informatie de website van de AU: 
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisator-en-jurylid/themadag-
wedstrijdorganisatoren/save-the-date. 

 
• Noteer alvast in de agenda, de ledenvergadering van Fortius  op woensdag 25 maart 

2020. Het bestuur is begonnen met het verzamelen van informatie ten behoeve van het 
jaarverslag 2019. Tijdens de ledenvergadering zullen de prestatie-en 
aanmoedigingsprijzen (jeugd, senioren, masters, ploeg) worden uitgereikt aan de 
genomineerden. De jubilarissen worden gehuldigd. Leden of vrijwilligers worden in het 
zonnetje gezet op grond van hun buitengewone inzet voor Fortius . Weet jij een 
vrijwilliger of lid die hiervoor in aanmerking komt geef dit aan mij door, 
secretaris@fortiusdrechtsteden.nl. Tevens vinden er verkiezingen plaats voor het bestuur 
en commissies. Ben je geïnteresseerd voor een functie in het bestuur of commissie dan 
kan je dit ook aan mij kenbaar maken. 
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• Het bestuur heeft op 6 januari 2020 de gedragscode voor de trainers, coaches, 
assistenten en begeleiders vastgesteld. Alhoewel het bestuur ervan uitgaat dat deze 
gedragsregels bekend zijn, is besloten tot een officiële vaststelling, zodat de trainers en 
dergelijke en de leden weten welk gedrag van hen verwacht wordt, zie de website: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-de-vereniging/bestuur. 

 
• Op 6 januari 2020 heeft het bestuur het beleid en regeling vergoedingen trainers en 

dergelijke vastgesteld. Via de trainingscoördinatoren zijn zij hierover via de e-mail 
geïnformeerd. 

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 

 
 

BERICHT VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE  IN ONTWIKKELING  
 
Het duurt nog wel zo’n anderhalf jaar voordat de officiële datum is bereikt, maar de tijd gaat snel en 
er is nog veel te doen. Vandaar dit bericht van de jubileumcommissie in ontwikkeling. Momenteel 
bestaat de commissie nog maar uit twee personen, namelijk ondergetekenden. Dit betekent dus, dat 
we de hulp van andere leden hard nodig hebben. Met andere woorden: 
 
Wie wil meehelpen de viering van het 125 jaar besta an tot een groot succes te maken?  
 
Er is al een opzet gemaakt van de jubileumviering en deze is voorgelegd aan het bestuur. Het 
bestuur heeft zijn goedkeuring daaraan gehecht. Voor de ideeën per afdeling zie hieronder . 
De viering bestaat uit twee delen: 

- Eerste deel: een open dag eind juni/begin juli waarbij de afdelingen van Fortius  zich tonen 
aan de bevolking van Dordrecht en omstreken en waarbij er een grote attractie is voor de 
jeugd. Er zijn wat ideeën op papier gezet voor de verschillende afdelingen.  
Wegatletiek : Een prestatieloop over 5 km met start en finish op de atletiekbaan voor 
Dordtenaren en natuurlijk ook leden van Fortius . Als de WOC-weg de prestatieloop voor 
iedereen wil openstellen, kan dat natuurlijk. 
Baanatletiek : Een sprintchallenge over 40, 60, 80 of 100 meter, afhankelijk van de leeftijd, 
waarbij men zich kan meten met de clubrecords. Als spectaculair nummer een 
polsstokhoogspringwedstrijd (al dan niet open). 
Race runners : Een wedstrijd over 60 en 100 meter (al dan niet open). 
Aerobics : Eén openbare Zumbales en eventueel een andere aerobicsles, als die er zich toe 
leent. 
Streetdance : Eén demonstratie van de woensdaggroep en één van de vrijdaggroep. 
Worstelen : Een demonstratie van technieken en eventueel een of meer wedstrijden. 
Kickboksen : Als bij worstelen 
Fitness : Gedacht is aan een sterkste man/vrouw competitie voor leden van Fortius . 
Voor de andere afdelingen (Nordic walking, sportief wandelen, enzovoort) kon zo snel niet iets 
worden bedacht, maar als zij ideeën hebben, zijn die altijd welkom. Voor de jeugd is gedacht 
aan een grote opblaasbare stormbaan en eventueel een atletiekarena, waarbij men zich kan 
testen op allerlei onderdelen. 
Het is wel de bedoeling dat de afdelingen zelf de wedstrijden, demonstraties en dergelijke 
organiseren en dat de jubileumcommissie hooguit wat administratieve ondersteuning verleent. 
Als er niemand een initiatief wil nemen, zal het ee n sobere open dag worden . 
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- Tweede deel: Een min of meer officieel deel in september met: 
Reünie : Een bijeenkomst voor (oud-)leden van Hercules, Parthenon en Fortius  (die zijn er 
ondertussen ook). Het liefst met een archieftentoonstelling, maar dat moet wel iemand 
regelen. 
Receptie : Een officiële receptie voor de nodige bobo’s en leden. 
Feestavond : Een (hopelijk spetterende) feestavond voor de leden van Fortius . 
Wedstrijd : Er is ook nog gedacht aan een finalewedstrijd van de atletiekcompetitie (van CD-
jeugd t/m Masters) in het kader van het 125-jarig bestaan. 

 
De organisatie van deze activiteiten kost natuurlijk geld. Hiervoor is een jubileumfonds gesticht. 
Naast een bijdrage van het bestuur zal de commissie zelf voor inkomsten moeten zorgen. Hierbij is 
gedacht aan de grote clubactie, de verkoop van diverse artikelen met jubileumopdruk, de verkoop 
van gebak, consumpties en ijs rond de baan tijdens de open dag en het plaatsen van reclameborden 
op de baan tegenover de tribune en bij de plaatsen waar demonstraties worden gehouden.  
 
Het zal duidelijk zijn, dat we dit allemaal niet me t zijn tweeën kunnen organiseren . 
Onder de huidige leden zijn al een aantal taken verdeeld, maar er zullen dus meer mensen met 
specifieke taken in de commissie moeten komen, onder andere: 
  

• iemand die overal zijn contacten heeft en goed is in het werven van sponsoren 
• iemand voor de communicatie met de pers en berichtgeving op sociale media 
• iemand die verkoop van artikelen, inclusief administratie, op zich wil nemen 
• iemand die een archieftentoonstelling wil opzetten 
• iemand die de begroting opstelt en de financiën bijhoudt. 

 
Het is niet zo, dat je anderhalf jaar dag en nacht in touw bent, maar je moet er toch wel een aantal 
uren insteken. Daarnaast zijn er op de open dag zelf nog een hoop vrijwilligers nodig. 
 
We gaan ervan uit dat iedereen een viering van het 125 jarig bestaan wil, waarover (in 
positieve zin) nog lang zal worden gesproken. Help ons dus en meld u aan. 
 
Het is de bedoeling tot een eigen jubileum e-mailadres te komen, maar zolang dat er nog niet is, kan 
persoonlijk contact worden opgenomen of via onderstaande e-mailadressen: 
 
Monique de Lange (Moniquedelange23@live.nl) 
Piet Barends (barendsp@xs4all.nl) 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Joke Heijmans  liep op 15 december de marathon in de Spaanse stad Malaga in 
4:57:15 en vestigde daarmee een clubrecord in de categorie V65. Bovendien geldt 
de tussentijd van 3:30:40 op de 30 km ook als clubrecord. 
 
Cristy Pieter  verbeterde tijdens de Regio Indoor op 11 januari in Dordrecht het 16 
jaar oude clubrecord 50 meter voor MJC met 0,05 s naar 7,04 s. Het oude record 
stond op naam van Maud Willems.  
 
Nadat Joke Torbijn  op zaterdag 21 december in Utrecht het reeds op haar naam staande clubrecord 
50 meter V60 naar 8,63 s had verbeterd, knabbelde ze er op 11 januari tijdens de Regio Indoor in 
Dordrecht nog eens 0,18 s vanaf en bracht het op 8,45 s. 
 
 
 
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] 
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IN GESPREK MET BRAM FRANKEN 
 

[door Henk Nugteren] 
 

Tot nog toe zijn we alleen nog maar in gesprek gegaan met Fortius leden die gerelateerd waren aan 
atletiek. Maar Fortius  is meer dan atletiek alleen en daarom werd het hoog tijd iemand uit een 
andere tak van sport aan het woord te laten. Worstelen is een sport die door de jaren heen een 
stabiele factor in de Dordtse sportwereld is geweest, mede door de krachtsportafdeling van Hercules. 
Dat dit binnen Fortius  is voortgezet was ook al te lezen in de nieuwsbrieven van februari en mei 
2019, waarin verslag gedaan werd van de Kolding Cup in Denemarken en het nieuwelingentoernooi 
in Amsterdam, worstelwedstrijden met belangrijke Fortius inbreng. De kurk waarop het worstelen in 
Dordrecht de laatste dertig jaar heeft gedreven is Bram Franken, huidig worsteltrainer bij Fortius . 
Voor dit interview had de nieuwsbrief een gesprek met Fortius  erelid Bram Franken in zijn winkel 
aan de Voorstraat. 
 
Bram kwam al in aanraking met worstelen toen hij nog maar zes jaar oud 
was. Een neef nam hem een keer mee naar een worsteltraining bij 
Hercules en hij was meteen verkocht. Omdat het vanuit zijn ouderlijk huis 
in Krispijn nogal ver was naar de Windhondenpolder werd geregeld dat 
zijn moeder hem naar een tante bracht op de Staart, zodat Bram met zijn 
neef naar de training kon, waar hij na afloop weer werd opgehaald door 
zijn moeder. Zo’n regeling moet natuurlijk wel kloppen en zo kon het 
gebeuren dat een van de schakels niet beschikbaar was zodat Bram een 
training moest overslaan. Maar dat kon niet, Bram moest en zou 
worstelen. Dus pakte hij zijn tas in en vertrok op zijn fietsje vanuit Krispijn, 
als 6-jarige nauwelijks wetend hoe bij Hercules te komen. Gelukkig had 
Bram’s vader op tijd door dat de vogel gevlogen was en ging hem met de 
auto achterna, waardoor hij nog onderschept kon worden voordat hij 
verdwaald zou raken. Zijn vader bracht hem wel meteen naar de 
Windhondenpolder, dat dan weer wel, zodat Bram toch zijn training niet 
gemist heeft. Of Bram daarna nog ooit een training heeft overgeslagen 
vermeldt het verhaal niet, maar aan zijn bevlogenheid voor het worstelen 
te zien, lijkt die kans zeer gering. 
 
“Worstelen is een complexe en moeilijke sport”, 
vertelt Bram en legt uit wat er allemaal bij komt 
kijken. Na het aanleren van basistechnieken 
moeten die door de atleet zelf verder worden 
ontwikkeld om er persoonlijk grip op te krijgen en 
ze te kunnen gebruiken in een worstelpartij. Het 
doel van het worstelen is namelijk met behulp 
van die technieken een tegenstander te vloeren. 
“Niet meer dan dat, want vloeren betekent 
nadrukkelijk niet beschadigen”, voegt Bram daar 
aan toe. Volgens de reglementen zijn bij het 
worstelen, in tegenstelling tot veel andere 
vechtsporten, technieken die blessures kunnen 
opleveren streng verboden. 
Toch blijft worstelen een contactsport waarbij 
ongelukjes altijd op de loer liggen. Maar meer 
nog kan de belasting van zware training een 
aanslag op het lichaam zijn, zoals dat bij veel 

Het zogenaamde opserveren onder toeziend oog van Bram. 

Bram in zijn element. 
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sporten het geval is. Bram vertelt dat hij nog voor 
zijn twintigste beide menisci was kwijtgeraakt, 
een kniebreuk had opgelopen en dat op zijn 
achtentwintigste een slijmbeurs moest worden 
verwijderd. Even zo vele keren als artsen hem 
vroegen: “Bram, zou je niet stoppen met 
worstelen?”, antwoordde hij dat daar geen 
sprake van kon zijn. En dat gebeurde dan ook tot 
op de dag van vandaag niet. 
Een andere complicatie van het worstelen is dat 
er twee stijlen zijn: de Grieks-Romeinse stijl en 
de vrije stijl. Bij Grieks-Romeins worstelen zijn 
alleen grepen van het hoofd tot de heupen 
toegestaan, bij de vrije stijl zijn geen beperkingen 
op het gebied van aanvalszones, men mag 
grepen doen van het hoofd tot de benen en 
voeten. Als men bedenkt dat beide stijlen ook 
nog eens opgedeeld zijn in gewichtsklassen en 
dat tijdens de meeste toernooien beide stijlen 
worden beoefend, dan is het eenvoudig voor te stellen dat het moeilijk is een volledig team in competitie-
verband op te stellen dat alle klassen bestrijkt. Zo zijn er bij de jeugd elf en bij de senioren tien gewichts-
klassen. Bij de senioren begint men bij <48 kg en eindigt bij >100 kg, met daar tussenin nog acht klassen. Het 
moge duidelijk zijn dat men niet iemand van 45 kg tegen iemand van 130 kg kan laten vechten, maar het laat 
ook zien dat het niet eenvoudig zal zijn in competitieverband als ploeg in elke klasse een vertegenwoordiger te 
hebben. Bij Fortius  bestaat de jeugdgroep uit ongeveer dertig jonge worstelaars en de seniorengroep uit 
vijftien tot twintig atleten en dat is de laatste dertig jaar vrijwel stabiel zo geweest. De jeugdgroep behoort tot 
de subtop van Nederland, de senioren over het algemeen een niveau lager. Dit heeft veel te maken met de 
trainingsmogelijkheden. Bij Fortius  is er gelegenheid tot twee worsteltrainingen per week (op dinsdag en 
vrijdag) en wordt er op zondagochtend nog buiten getraind. Dat is op een gegeven moment te weinig om de 
top te bereiken waar bij andere clubs en sportscholen soms dagelijks wordt getraind. Een worsteltraining 
begint meestal met een warming-up en een stevige algemene conditietraining waarbij alle spieren in het 
lichaam aan bod komen. Daarna wordt er aan de techniek gewerkt en worden grepen aangeleerd en net zo 
lang herhaald tot ze een soort 
automatisme gaan worden. Tot 
slot wordt er dan aan de praktijk 
gewerkt, meestal in onderlinge 
worstelpartijtjes. 
 
Even terug naar de worstel-
carrière van Bram. In 1984 werd 
hij Nederlands kampioen vrije 
stijl bij de jeugd (-20 jaar), wat 
hem een plaatsje opleverde in de 
Nederlandse ploeg voor de 
Europese kampioenschappen    
(-20 jaar), die dat jaar in Slag-
haren werden gehouden. Het 
was een leuke ervaring, maar 
volgens Bram had Nederland 
weinig te zoeken op een EK 
waar Russen, Roemenen en 
Bulgaren, al dan niet met illegale 
middelen, de boventoon 
voerden. Daarna behoorde Bram 

Trainer Bram doet gewoon mee met de jeugd als er een te kort is. 

Een training wordt vaak besloten met een partijtje worstelen. 
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tot zijn zevenentwintigste steevast tot de 
top drie van Nederland, maar werd nooit 
meer kampioen, behalve in de toentertijd 
nog bestaande B-klasse. Daarna werd 
training geven belangrijker, maar toen er 
behoefte was voor de competitieploeg 
heeft Bram vanaf zijn vijfendertigste nog 
vijf jaar meegestreden als zwaargewicht. 
Toen er gebrek was aan trainers heeft 
Bram in eerste instantie de begeleiding 
van de jeugd op zich genomen, maar al 
snel werd hij ook seniorentrainer en dat 
doet hij dus allemaal nog steeds. Dinsdag 
en vrijdag worden lange avonden 
gemaakt met van 18:30 tot 20:00 de 
jeugd en van 20:00 tot 22:00 de senioren. 
De trainingen worden gegeven in het 
gebouw van handbalvereniging MOK aan 
het Halmaheiraplein, niet ver dus van de 
Reeweghal. 
Als we zo op zijn loopbaan terugkijken, blijkt de bijna 55-jarige Bram al bijna vijftig jaar lid te zijn, hij begon 
immers al op zijn zesde. Omdat er in de beginjaren wat administratieve probleempjes waren staat hij echter 
pas sinds 1975 officieel als lid genoteerd. Maar dan nog zal die vijftig jaar geen enkel probleem worden, want 
Bram blijft dit gewoon doen zolang hij het nog leuk vindt en hij vindt het al bijna vijftig jaar zonder onderbreking 
leuk. Toch zal er uiteindelijk opvolging moeten komen, maar ook daar ziet Bram wel mogelijkheden. Verder zal 
ook de worstelafdeling moeten kunnen groeien. Daarvoor worden wel initiatieven ontplooid, zo worden gratis 
lessen aangeboden aan basisschoolleerlingen, onder leiding van medetrainers Ben Joghi, Romboud Fijth en 
Vashisht Bihariesingh. Er wordt dankbaar gebruik van gemaakt en het levert soms ook nieuwe leden op. Maar 
ook intern binnen Fortius  kan er nog veel gedaan 
worden. Twee zaken springen er dan uit. Ten eerste is 
er bij de mensen achter de bar in het clubhuis te weinig 
kennis over het bestaan van de worstelafdeling. Zo kan 
het gebeuren dat bezoekers die vragen naar worstelen 
een negatief antwoord krijgen, terwijl verwijzing naar 
het MOK-gebouw (op dinsdag- en vrijdagavond) 
potentiele nieuwe leden zou kunnen opleveren. Ook de 
Fortius -website zou op dit punt duidelijker kunnen, het 
is er wel te vinden, maar je moet er wel goed naar 
zoeken en dat blijkt men tegenwoordig nauwelijks nog 
te doen. Ten tweede blijkt nog weinig bekend dat 
Fortius leden zonder moeite kunnen switchen tussen 
atletiek en worstelen. Er zijn wel een paar 
voorbeelden, zoals worstelaar Jern Joghi, die geregeld 
voorkomt in atletiekuitslagen en jeugdatleet Noah van 
Bezooijen die ook meetraint met de worstelaars, maar 
algemeen bekend is het zeker niet. Zoals Bram deze 
mogelijkheden aan zijn worstelaars uitlegt zouden ook 
de atletiektrainers hetzelfde kunnen doen. 
 
De tijd vloog voorbij in Bram’s winkel en voordat ik het 
in de gaten had was al lang sluitingstijd gepasseerd. 
Dat heb je als je met iemand praat die al zo lang lid is 
en de club van binnenuit kent en dus ook veel te 
vertellen heeft, een clubman in hart en nieren.  

Een partijtje worstelbasketbal als beginspel en oefenvorm. Er mag bij 
dit basketbal geworsteld worden. 

Bram legt de kniebrug-techniek uit. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
FORTIUSATLETEN PRESTEREN GOED IN REGIO INDOOR 
 
Op zaterdag 11 januari 2020 werd door de Stichting Atletiek Regio Dordrecht voor de 19de keer de 
Regio Indoor in de atletiekhal van Fortius  georganiseerd. Van onze vereniging deden een kleine 
vijftig atleten mee, waarvan sommigen opmerkelijk goed presteerden. 
Cristy Pieter won de sprinttweekamp bij de meisjes junioren C. Op de 50 meter verbeterde ze het 
clubrecord voor MJC met 0,05 s naar 7,04 s. Op de 60 meter liep Cristy 8,26 s. Anniek de lange werd 
tweede met 7,24 s op de 50 m en 8,46 s op de 60 m. 
Millet Hoornaar begon in haar eerste indoorwedstrijd van het seizoen goed. Ze werd tweede op de 
sprinttweekamp bij de vrouwen. De 50 meter liep ze in 6,98 s en de 60 meter in 8,15 s. Het waren 
twee persoonlijke records. 
Ook Quinten van der Elst scoorde twee persoonlijke records. Hij werd tweede op de sprinttweekamp 
bij de jongens junioren A met 6,50 s op de 50 m en 7,54 s op de 60 m. Wessel de Lange werd bij de 
jongens junioren B tweede op de sprinttweekamp. Op de 50 meter liep hij in 6,69 s een persoonlijk 
record. Bij het kogelstoten verbeterde Wessel zijn beste prestatie naar 10,34 m. 
Samuel van Well won de sprinttweekamp bij de jongens junioren C met 7,01 s op de 50 m en 8,29 s 
op de 60 m. Milan Vink volgde op de tweede plaats met 7,13 s en 8,34 s. Samuel won bovendien het 
hoogspringen met 1,65 m. 
Yuma van Dijkhuizen (JJC) liep in 11,61 s een persoonlijk record op de 60 m horden. Sven 
Hurkmans (JJC) deed het met 9,86 m goed bij het kogelstoten. Jacqueline Janssen (SenV) 
verbeterde haar beste prestatie op de 60 meter horden naar 10,66 s. Ze werd er derde mee. 
Duane van Dijkhuizen (JJA) was overall de beste bij het polsstokhoogspringen met 4,50 m. Saskia 
van der Boor (SenV) presteerde met 3,40 m ook naar behoren. Verschillende Fortius junioren 
verbeterden bij het polsstokhoogspringen hun persoonlijk beste prestatie. 
 
 

OVERIGE UITSLAGEN INDOORWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van indoor wedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder “Uitslagen”, link: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
 
Zes atleten van Fortius  namen op zaterdag 21 december deel aan een zeer drukbezochte 
indoorwedstrijd in sportcentrum Galgenwaard in Utrecht. Jordi Geijsen liep de 50 meter in 6,57 s. Hij 
komt met deze tijd op zijn eerste 50 meter meteen binnen in de Fortius  10-bestenlijst voor jongens 
junioren A. De 60 meter liep hij in 7,58 s, een verbetering van zijn persoonlijk record met 0,03 s. Joke 
Torbijn verbeterde op de 50 meter het clubrecord V60 naar 8,63 s. Ricardo Hill (M 60) liep de 50 
meter in een alleszins redelijke 7,26 s. 
Joyce Walgers (VSen) sprong 1,39 m hoog en liep de 60 meter in 9,36. De nummers twee van de 
Fortius  PR-competitie Maxim (JJD) en Julia (MJC) van Dorp waren in Utrecht ook weer van de partij. 
Ze deden beiden mee aan de twee sprintafstanden en het verspringen, waarbij het dit keer niet tot 
een persoonlijk record kwam. 
Aan de tweede Indoor Utrecht van dit seizoen, op zaterdag 4 januari 2020, deden twee junioren en 
twee vrouwen van Fortius  mee. De junioren waren Maxim en Julia van Dorp. Julia (MJC) deed drie 
onderdelen en Maxim (JJD) nam deel aan vier onderdelen. Bij het verspringen scoorde hij met 
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4,20 m een persoonlijk record. Maaike Boon en Joyce Walgers liepen allebei de 60 horden en de 60 
meter vlak. 
Thyra van Diemen (MJB) ging op zaterdag 11 januari naar Gent in België om een 200 meter indoor 
te lopen. Ze liep de afstand op de mondo-piste in de Vlaamse Topsporthal in 27,89 s, een mooie tijd 
die goed is voor de vierde plaats op de Fortius  10-bestenlijst voor meisjes junioren B. 
 
 
FORTIUS INDOOR OP 21 MAART 2020 
 
Op zaterdag 21 maart organiseert de WOC van Fortius  een indoorwedstrijd. Voor de pupillen en 
junioren D zijn het de clubkampioenschappen indoor. Voor de categorieën vanaf de junioren C is het 
een open wedstrijd waar ook atleten van buitenaf welkom zijn. Om administratieve redenen staan op 
atletiek.nu twee wedstrijden vermeld op dezelfde datum. Let op dat je inschrijft voor de juiste 
wedstrijd en lees ook de informatie die op Atletiek.nu vermeld staat onder “Wedstrijd omschrijving”.  
 
De inschrijving sluit uiterlijk op 7 maart 2020 om 23:59 uur of EERDER indien de wedstrijd eerder vol 
zit. Leden van Fortius  krijgen voorrang indien zij inschrijven vóór 23 februari 2020.  
 
Kijk voor actuele informatie over de wedstrijden van Fortius  op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
FORTIUS COMPETITIEPLOEGEN 2020 AANGEMELD 
 
De competitieploegen van Fortius  voor 2020 zijn bij de Atletiekunie aangemeld. Hieronder kan je 
zien hoeveel ploegen per categorie zijn aangemeld en wanneer de wedstrijden zijn. De locaties zijn 
nog niet bekend. 
 
CD-junioren:  
C-jongens: 2 ploegen 
C-meisjes: 2 ploegen 
D-jongens: 3 ploegen 
D-meisjes: 2 ploegen 
18 april 
9 mei 
13 juni 
19 september finales 
 
AB-junioren:   
2 jongensploegen 
2 meisjesploegen 
19 april 
3 mei 
7 juni 
6 september NK Teams junioren 

Senioren 3 de divisie: 
1 mannenploeg 
2 vrouwenploegen 
26 april 
24 mei 
5 juli 
13 september Promotie/degradatiewedstrijd 
 
 
 
Masters 
1 mannenploeg 
1 vrouwenploeg 
17 mei 
21 juni 
20 september landelijke finale 
 

 
Contactpersoon competitie voor Fortius  is Arjen van Gink. 
 
Meer informatie over de competities op onze website onder “Wedstrijden en evenementen” → 
“baanatletiek” → info per categorie.  
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Ondanks alle feestdagen werd er de afgelopen maand behoorlijk 
deelgenomen aan crossen en wegwedstrijden. Qua aantal 
deelnemers springt uiteraard de Schapenkoppen Sportpark cross 
eruit, maar er werd ook goed gelopen in de marathon van Malaga, 
in Linschoten, Barendrecht, Breda en Egmond. Nay Seddik, Ellen 
Zaal, Timo de Geus en Roy Werner zorgden voor de Fortius -
overwinningen. 
Stuur wedstrijdverslagen, foto’s en commentaren naar de redactie, want zonder uw medewerking 
kunnen wij ook niet alles weten. Dat kan voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 februari op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 WEDSTRIJDEN IN DECEMBER EN JANUARI 
 
Per email ontvingen we nog een aanvulling op de uitslag van de Bruggenloop van 8 december 2019 
in Rotterdam. Mark Walgers liep daar de 15 km in 1:08:46 en werd 351ste bij de MSen. 
 
Op 15 december werden nog twee opmerkelijke marathonprestaties verricht door twee 
Fortius dames. In Malaga liep Joke Heijmans een clubrecord bij de V65 door in de wedstrijd als elfde 
te eindigen in de klasse V60 in 4:57:15. Toen was Nay Seddik al lang binnen, want zij liep 3:27:40 en 
dat was goed voor de vijftiende plaats bij de V40.  
 
Op 21 december werd de klassieke halve marathon van Linschoten gelopen. Bij de mannen senioren 
liepen Geert de Korte en Joost Groen acceptabele tijden met 1:33:12 en 1:38:40. Zij eindigden 
daarmee als 82ste en 118de. Albert Klerk vonden we bij de M35 terug op  plaats 202 met een tijd van 
1:43:32. Bij de M55 werd Arie Kuperus 118de in 1:47:46. Sandra Zwanenburg hield het bij de 5,3 km 
en eindigde als 208ste bij de vrouwen in 34:55. 
   
Op 22 december deed Menno van Rosmalen mee aan de Kerstcross van PAC in Rotterdam en 
finishte bij de senioren als elfde. 
Ook op 22 december liep Cor Hamels de Witlov Ultra in Kampenhout over 50 km, waar hij na 4:55:56 
als vijfde over de  finish kwam. 
En dan was er diezelfde zondag voor kerst nog de traditionele kerstloop van Energie in Barendrecht 
over 10 Engelse Mijlen. Timo de Geus werd in 52:15 fraai tweede bij de senioren. Op de tiende 
plaats werd hij gevolgd door Joris Wulfert die 1:08:59  scoorde. Kees Prins werd zevende bij de M35 
in 1:05:15 en bij de M55 werden Ton Wulfert en Leo Boelens 18de en 24ste in 1:22:28 en 1:29:31. 
Verder deden ook nog wat jeugdatleten mee aan de diverse halve en hele mijlen (zie jeugdrubriek). 
 
Op tweede kerstdag 26 december was er weer Fortius deelname bij de TOF Kerstcross in Breda. 
Timo de Geus werd ook hier tweede, op ruime afstand gevolgd door Kees Prins op de 33ste plaats en 
Harry Gerritse op de 58ste plaats. Bij de vrouwen viel Nay Seddik als vierde net buiten het podium, 
maar zij had waarschijnlijk de marathon van Malaga nog in de benen. Barry Simons liep de 4 km en 
werd 26ste bij de mannen. 
In Den Haag deed Ton Wulfert op tweede kerstdag mee aan de 10 km lange kerststrandloop. Hij 
werd daar 23ste bij de mannen in 52:22.  

Foto Jos Nieuwland 
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Twee dagen later, op 28 december stond alweer de Schapenkoppen Sportpark Cross op ons eigen 
sportpark op de agenda. Behalve bij de mannen korte cross stond op alle nummers Fortius  op de 
hoogste trede van het podium. Ellen Zaal won de korte cross bij de vrouwen, Nay Seddik de lange 
cross bij de vrouwen en Timo de Geus de lange cross bij de mannen. Tijden zijn niet belangrijk bij 
crossen en zeggen ook niet zo veel, want veel hangt af van het parkoers en de omstandigheden, 
maar voor een keer geven we in onderstaande lijst wel een keer de tijden door. Ze werden immers 
toch opgemeten en ze geven bovendien een goed beeld van de onderlinge verschillen. Uitslagen: 
Korte cross 3770 m: 
Vrouwen 
 1 Ellen Zaal 18:17 
 4 Kiki Hermus 22:25 
 5 Jolanda Kramers 26:45 
Mannen 
 4 Bas Bosveld 18:07 
 5 Daniel Hermus 18:40 
 7 Maurits van Vijfeijken 21:05 
 8 Lambrecht van Dijk 21:20 
 9 Dick Recourt 21:32 
 10 Stephan Dijkstra 22:05 
 11 Peter van Zetten 22:10 
 12 Bart Bolder 22:48 
 13 Remco Gillissen 25:16 
 14 Jan van der Ham 26:46 
 

Lange cross 7490 m: 
Vrouwen 
 1 Nay Seddik 36:37 
 2 Margriet Halbertsma 37:20 
 3 Daniëlle Gillissen 42:47 
Mannen 
 1 Timo de Geus 27:34 
 4 Henrik Barendregt 33:01 
 5 Jan Willem Mennink 33:07 
 6 Wilfred Krol 33:38 
 7 Erwin van Diemen 34:03 
 8 Johan Moree 34:33 
 9 Kees Prins 34:53 
 10 Menno van Rosmalen 35:27 
 11 Mark Prins 35:48 
 15 Henk-Jan Vogelaar 39:13 
 16 Leon Goor 39:23 

  
 
 
 
 
 
 17 Daan van Strien 39:35 
 18 Harry Gerritse 39:54 
 19 Jeroen Brouwers 40:27 
 21 Gerben van der Weert 40:55 
 24 Richard Boer 42:47 
 25 Dirk Franssens 46:30 
 26 Mark Uilhoorn 46:33 
 
 
 
 

 
Op 31 december werden de laatste wedstrijden van 2019 gelopen. Een grote groep met ook veel  
jeugd ging traditiegetrouw naar Soest voor de traditionele Sylvestercross. Ook in de jeugdrubriek 
wordt hier aandacht aan besteed. Anderen bleven met de oliebollenloop in Schoonhoven wat dichter 
bij huis. 
In de zeer sterk bezette cross in Soest werd Tibo Visser 47ste op de korte cross bij de mannen en 
werd Henrik Barendregt 35ste op de lange cross bij de M35. Flint Beenen liep naar plaats 38 in de 
cross voor junioren B. Verder deden een zevental Fortius lopers mee aan de 4 km prestatieloop, 
waaronder veel begeleiders van onze jeugdgroepen. We noteerden Greg van der Velde (17:38), 
Daniël Hermus (19:40), Bas Bosveld (19:56), Ellen Zaal (20:21), Henk-Jan Vogelaar (20:47), Kiki 
Hermus (24:05) en Mark Uilhoorn (24:39). 
In Schoonhoven vier lopers op de 15 km bij de mannen, waarvan de als 21ste finishende Kees Prins 
in 59:15 veruit de snelste Fortius -vertegenwoordiger was. Daarna kwamen Jeroen Brouwers (105de 
in 1:14:37), Erik Jan Rem (143ste in 1:23:09) en Arie Pankras (144ste in 1:23:14) binnen. Daarvoor 
was Gerda Huiskamp als negende vrouw in 1:12:12 al over de finish gekomen. Aan de 10 km deden 
Albert Martens (137ste in 47:16), Weslie Saarloos (163ste in 48:20) en Matthias Meijer (337ste in 
59::42) mee. 
 
Op zaterdag 4 januari liep Albert Klerk de 10 km lange Florijnwinterloop in Woudenberg. Hij eindigde 
in 47:47 op de 57ste plaats. Ook op 4 januari werd Margriet Halbertsma derde op de 6 km lange 
Wieldrechtcross aan de Smitsweg. 
Timo de Geus won op diezelfde vierde januari de 10 km Nieuwjaarsloop in Oud-Beijerland in 32:40. 
Bij de jeugd won Timo de Vos de 1000 m in 3:50. 
 
Op zondag 5 januari liep Chris den Hartog de halve van Westvoorne in 2:02:30 en finishte als 21ste bij 
de M60. 
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Op 12 januari won Roy Werner alweer zijn eerste marathon van 2020. Hij zal ook de eerste 
Fortius atleet zijn die dit jaar een marathon wint. Het gebeurde allemaal in Den Haag op een winderig 
strand tijdens de Den Haag Strandmarathon. Niet verwonderlijk was de winnende tijd van Roy in 
3:24:45 niet super te noemen, maar het is toch wel vermeldenswaard dat hij meer dan twintig 
minuten voorsprong had op zijn naaste belager. 
 
Zoals gewoonlijk gingen ook weer enkele Fortius atleten naar de Halve van Egmond op 12 januari. 
Naast oude bekenden als Wim Derks en Monique Raaijmakers (geen Fortius leden meer) waren dat 
Martijn Genisse (52ste M40 in 1:48:00), Hanneke van Riel (zevende bij de V40 in 1:48:50) en Sjon 
Vos (43ste bij de M55 in 1:58:10). Dat lijkt maar een klein groepje,  maar het gaat hier over de lopers 
die zich ingeschreven hadden voor de wedstrijd. Aan de recreatielopen deden nog veel meer 
Fortius lopers mee: Edwin van der Poel (1:40:36), Menno van Rosmalen (1:45:29), Kevin Munter 
(1:45:57), Alex Adriaanse (1:50:02), Arie Pankras (2:02:03), Stephan Dijkstra (2:04:46), Margo 
Naaktgeboren (2:11:18), en Jos Nieuwland (2:19:32). 
Herman Schot deed de kwart marathon (1:17:35). 
 
 

 WEDSTRIJDKALENDER IN JANUARI, FEBRUARI EN MAART 
 

We zijn nog niet klaar met crossen. Voor wie na de Merwelandencross de smaak te pakken heeft is 
er nog voldoende te crossen de komende maanden. Neem bijvoorbeeld de Souburghcross in 
Alblasserdam en de diverse crossen in Brabant. Ook de wegwedstrijden staan alweer op het 
programma. Zo begint het Grote Rivieren Loopcircuit al op 25 januari in Hoornaar en wordt 
voortgezet op 14 maart met onze eigen Riwal Hoogwerkers halve marathon. Vergeet vooral 
tussendoor niet de Groet uit Schoorl Run, de 20 van Alphen en de City-Pier-City-loop.  
Wil je nog wat anders dan hier op de kalender staat, kijk dan op de bekende sites zoals 
www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. 
 

Januari 
25/26 Breda   Mastboscross   www.mastboscross.nl 
25 Hoornaar  Dirk IV Loop   www.groterivierenloopcircuit.nl 
26 Zundert  Kwekerijenloop  www.vangoghloopzundert.nl 
Februari 
1 Alblasserdam Souburghcross   www.aaa-atletiek.nl 
2 Rotterdam  Zuiderparkloop  www.epicinderunning.nl 
2 Gouda   Groenhovenloop  www.avgouda.nl 
2 Dongen  Atledo cross   www.atledo.nl 
2 Apeldoorn  Midwinter marathon  www.midwintermarathon.nl 
8 Bruinisse  Grevelingencross  www.avflakkee.nl 
9 Schoorl  Groet uit Schoorl Run www.groetuitschoorlrun.nl 
9 Hoek van Holland Ballententstrandloop  www.pacrotterdam.nl 
15 Burgh-Haamstede De zwaarste10 v Zeeland www.avdeltasport.nl 
16 Zundert  DJA Cross   www.dja-zundert.nl 
16 Alphen a/d Rijn Zegerplasloop  www.aav36.nl 
16 Berkel en Rodenrijs Lansingerland Run  www.wprotterdam.nl 
29/1 Noordoostpolder NK Cross   www.nkcross.nl 
Maart 
1 Alphen a/d Rijn 20 van Alphen  www.20vanalphen.nl 
8 Den Haag  City-Pier-City   www.nncpcloopdenhaag.nl 
14 Dordrecht  Riwal Hoogwerkers ½M www.fortiusdrechtsteden.nl 
15 Oostvoorne  Halve van Oostvoorne www.dehalvevanoostvoorne.nl 
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NIEUW: BEDRIJVENLOOP BIJ RIWAL HOOGWERKERS HALVE MA RATHON 
 
Schrijf je nu in voor de Riwal Hoogwerkers Halve Ma rathon op zaterdag 14 maart 2020. 
De afstanden zijn de halve marathon, de 10 en 5 kil ometer en er zijn lopen voor de jeugd op de 
baan. Nieuw onderdeel van het evenement is een bedr ijvenloop op de 10 en 5 kilometer. 
 
De halve marathon brengt de lopers via een fraai parcours langs het Wantij en door de Dordtse 
Biesbosch. Inschrijven is mogelijk via www.inschrijven.nl. Voor iedereen, zowel jeugd als 
volwassenen is aan de finish een medaille beschikbaar. 
 
Bedrijvenloop  
Nieuw is de bedrijvenloop op de 5 en 10 kilometer waaraan groepen van minimaal drie en maximaal 
vijf lopers kunnen meedoen. De uitslag wordt bepaald op basis van de drie snelste tijden van het 
bedrijventeam. Het snelste team mag een grote wisselbeker in ontvangst nemen. Teams van 
bedrijven die willen meedoen, kunnen zich inschrijven door een mail te sturen naar 
riwalhalvemarathon@gmail.com.  
 
Goede doel 
De helft van het inschrijfgeld voor bedrijven (€150) wordt gedoneerd aan Pink Ribbon voor borst-
onderzoek, het goede doel waaraan Riwal zich eerder dit jaar al voor in heeft gezet. Daarnaast kan 
iedere loper via het inschrijfgeld van de reguliere lopen op de 5, 10 en 21 km €1 doneren aan Pink 
Ribbon.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over alle lopen staat op www.fortiusdrechtsteden.nl bij wedstrijd en evenementen en 
onder kalender. 
 
 
 
 

VACATURE RACERUNNERTRAINER (JEUGD VANAF 6 JAAR) 
 
We zijn op zoek naar clubleden, ouders van jeugdleden, studenten van sportstudies/Pabo of oud-
atleten die het leuk vinden om training te geven aan de racerunners van Fortius . Onze groep jonge 
sporters bestaat uit kinderen die in het dagelijks leven minder mobiel zijn maar in de racerunner over 
de baan zoeven. In hun racerunner kunnen zij spelenderwijs sporten maar ook meedoen aan 
wedstrijden. 
 
De trainingstijden zijn woensdag: 17:00 – 18:00 uur en zaterdag (vanaf maart): 09:30 – 10:30 uur.  
 
Als je zelf sportief bent, het leuk vindt om met kinderen om te gaan en een keer per week twee 
uurtjes vrij kunt maken dan ben jij de ideale kandidaat voor ons. 
Wat krijg je er voor terug? Trainen met een enthousiaste groep racerunners. 
Voor het geven van deze trainingen is geen opleiding verplicht. Als er eenvoudige basiskennis 
aanwezig is, is het prima mogelijk om verder te leren in de praktijk. Een specifieke cursus volgen 
(gegeven door de Atletiek Unie) is ook mogelijk.  
Heb je belangstelling of wil je meer weten, mail dan naar racerunningdordrecht@gmail.com. 
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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. 
 

Allereerst een paar uitslagen die de redactie op internet tegenkwam: 
Bij de Phanos Boscross, op 15 december in  Amstelveen liepen vijf Fortius  junioren mee. Luuk 
Bosveld werd zeventiende bij de Jongens D, Mees Schneider zevende bij de Jongens C, gevolgd 
door Freek Bosveld op de dertiende plaats. Bij de Jongens B werd Flint Beenen vijftiende en legde 
Timo de Kok beslag op de achttiende  plaats. 
Bij de Kerstloop in Barendrecht op 22 december kwam de jongere jeugd in actie op halve en hele 
mijlen. Pepa Hermus werd tweede op de halve mijl in 4:55. Op de hele mijl won zus Novi in 6:54 en 
werd derde zus Tula vierde in 7:38. Bij de jongens liep Noah van Bezooijen naar de negende plaats 
in 8:48 op de mijl. 
 
 

[door Kiki en Daniel Hermus] 
 

SCHAPENKOPPEN SPORTPARK CROSS, ZATERDAG 28 DECEMBER  2019 
 
Midden in de vakantie stonden veel Fortius -jeugdatleetjes klaar op de voetbalvelden om de extra 
kilo’s van de Kerstdagen eraf te lopen. De organisatie had wederom een mooi parcours geprepa-
reerd rondom onze eigen atletiekbaan met het altijd verrassende bruggetje in het midden van de 
ronde. De uitslagen van de wedstrijd zijn te vinden op https://uitslagen.nl/uitslag?id=2019122806216. 
 
Belangrijker was de vraag wie de Fortius  Clubkampioenen Cross zouden worden? Op zaterdag 4 
januari werden namelijk na de jeugdtrainingen deze prijzen uitgereikt. Hier volgen de 
podiumplaatsen: 
 

Pupillen Mini  
Meisjes: 
1. Pepa Hermus 
2. Fae Suijkerbuijk 
3. Lizzy Stolk 
Jongens: 
1. Lux Lataster 
 
Pupillen C  
Meisjes: 
1. Anne Schoester 
2. Bo Janssen 
Jongens: 
1. Sjors van der Laan 
2. Jesper van Leeuwen 
 
Pupillen B  
Meisjes: 
1. Fenne de Koning 
2. Tess Plaisier 
3. Elin Wessels Het was wel  even oppassen geblazen tijdens de Schapenkoppen Sportpark Cross. 
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Jongens: 
1. Arend Vogelaar 
2. Semme den Engelsman 
3. Ilay de Koning 
 
Pupillen A1  
Meisjes: 
1. Tula Hermus 
2. Amber Jansen 
3. Iris Slooten 
Jongens: 
1. Rick Thomas 
 
Pupillen A2  
Meisjes: 
1. Fe Nelson 
2. Hannah Sorensen 
3. Annika Boertje 
Jongens: 
1. Dex van der Laan 
2. Jern Joghi 
3. Timo Kähler 
 
Junioren D  
Meisjes: 
1. Novi Hermus 
2. Pien Vogelaar 
Jongens: 
1. Luuk Bosveld 
2. Thijs Haak 
3. Tijn van Driel 

Junioren C  
Meisjes: 
1. Vera Zwemmer 
Jongens: 
1. Mees Schneider 
2. Freek Bosveld 
3. Jaime Joele 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A.S.R. VITALITY SYLVESTERCROSS, DINSDAG 31 DECEMBER  2019 
 
De bekende hardloopfamilies van Fortius  zijn op oudejaarsdag naar Soest gereden om deel te 
nemen aan de traditionele Sylvestercross. Vroeg vertrokken met de auto vanuit Dordrecht, rijdend 
door de dichte mist om een fantastisch mooie zonsopkomst te aanschouwen in de Soesterduinen. 
Hoe kun je het jaar beter afsluiten? 
Oh ja, er moest natuurlijk ook nog gelopen worden. Deels door de bossen, maar het laatste stuk tot 
de finish over het mulle zand wat elk jaar toch nog tegenvalt. 
Naast de jeugd deden ook senioren en begeleiders mee aan diverse lopen in Soest. Hun uitslagen 
staan reeds vermeld onder de rubriek Weg en Veld. Hier de uitslagen van de jeugd: 
 
Meisjes: 
Pupillen Mini 
 4 Pepa Hermus 
Pupillen A 
 43 Tula Hermus 
 54 Fleur van de Glas 

Junioren D 
 35 Novi Hermus 
 70 Pien Vogelaar 
 
 

Junioren C 
 67 Veerle Uilhoorn 
 69 Jil Vogelaar 
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Jongens: 
Pupillen B 
 12 Arend Vogelaar 
 
Junioren D 
 40 Luuk Bosveld 
 
Junioren C 
 9 Mees Schneider 
 38 Freek Bosveld 
 52 Tim Leeman 
 
Junioren B 
 38 Flint Beenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De zusjes Hermus in de Soesterduinen. 

Start van de 4 km lange Bas van der Goor Foundation prestatieloop, waaraan ook 
veel Fortius jeugdbegeleiders deelnamen. Resultaten zie Weg en Veld. . 
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TWEEDE FORTIUS LICHTJESLOOP, DONDERDAG 2 JANUARI 
 
Na het succes van vorig jaar was 
het op deze avond voor de 
Tweede Fortius  Lichtjesloop. De 
pupillen en racerunners mochten 
verkleed en behangen met 
lampjes naar de baan komen om 
het jaar 2020 goed in te gaan. Er 
werd begonnen met een 
warming-up buiten op de baan 
voor de hoogspringbak. Uit de 
luidsprekers kwam harde muziek 
waarop de kinderen zich 
mochten uitleven en opwarmen 
voor de start van de loop. 
Iedereen mocht zelf kiezen of 
hij/zij 1 of 2 kilometer zou gaan 
rennen of racerunnen.  
Na de start was het een erg mooi 
gezicht om al die lichtjes over de 
baan te zien bewegen en na 
afloop had iedereen dan ook 
siroop, chocolademelk en een 
lekkere oliebol verdiend die 
werden uitgedeeld in de kantine. 
Daar werden ook de prijzen 
uitgedeeld voor de mooist 
verklede kinderen, dit waren Lisa 
en Luuk. 
 
Volgend jaar weer om er een 
traditie van te maken? 
 
 
  

Impressies van de sfeervolle Fortius lichtjesloop. 
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TOTAALBELEVING 
 
Voor het publiek gaat het al lang niet meer om alleen winnen, toeschouwers zoeken een 
totaalbeleving. In een uitgebreid artikel werden de nieuwste trends op dit gebied in de 
pers besproken (Volkskrant, 11 januari 2020). Er wordt over veel verschillende sporten 
geschreven, maar opmerkelijk genoeg valt nergens het woord atletiek. Overigens ook 
niets over het Tata Steel Schaaktoernooi. Uit ervaring mag ik schrijven dat de EK 2016 
in Amsterdam een fraaie show was met deskundige speakers en capriolen makende 
mascottefiguren door het stadion. Maar wat er nu speelt is toch van een andere orde. Ik 
mag dan een naam hebben als sportpurist, tegen vernieuwingen zijn die de IAAF wil 
doorvoeren in de programmering, maar misschien moesten we toch eens mee gaan met 
de waan van de dag.  
Wie denkt dat een dweilorkest nog een kans maakt loopt hopeloos achter. Thialf heeft in 
plaats daarvan een dj in dienst. Gelukkig blijft de sport leidend, maar kan niet meer 
zonder de ondersteuning van muziek. De smartphone zorgde ervoor dat de mens 
honderden keren meer en sterkere prikkels nodig heeft dan vroeger om zich nog ergens 
warm voor te laten draaien. En die krijgen ze. Meer decibellen, daar wisten ze in 
Apeldoorn wel raad mee tijdens het OKT Volleybal. Zouden ze dat ook voor de NK 
Indoor Atletiek gaan inzetten? We zouden daar toch heen gaan voor een fijn 
atletiekweekend? Nou, nee dus, volgens moderne organisatoren is de wedstrijd zelf 
maar een onderdeeltje van de beleving. Het stilste moment is wanneer het Wilhelmus 
wordt gespeeld; vroeger kwam dan het stadion pas een beetje tot leven. Toeschouwers 
komen niet naar een wedstrijd kijken maar willen een avondje uit. En als we de tribune 
vol willen hebben, zullen we daarop moeten inspelen. 
Dordrecht speelt in dit geheel nadrukkelijk een woordje mee. In 2018 werd in de ijshal 
tijdens de World Cup Finale Short Track een even weergaloze als kleurrijke lichtshow 
neergezet om de rijders te presenteren en de sfeer tijdens de wedstrijden naar een 
climax te jagen. Vorige winter werd dit tijdens het EK herhaald en wie het nog niet heeft 
meegemaakt moet maar kaartjes proberen te bemachtigen voor de komende World Cup 
van 14 t/m 16 februari. En als we dan een enthousiast groepje bij elkaar hebben stel ik 
voor dat we eens met de verantwoordelijken voor deze show gaan praten. Wellicht willen 
ze ons ook wel helpen een indoorwedstrijd in onze hal op te luisteren. Of misschien wel 
een voorjaars-late-avond-wedstrijd voor nationale toppers, met onze monumentale 
tribune vol en een lichtshow rondom de baan. 
We hadden ook nu al kunnen voorstellen de entertainmentploeg zich te laten 
warmdraaien tijdens de Merwelandencross, maar dat is nu te laat. Misschien iets voor 
volgend jaar als we ook weten wat de schakers in Beverwijk hiermee gaan doen. 
Rondom de plas en het strand kunnen mooie effecten gecreëerd worden, vooral als het 
weer een beetje meewerkt. Met wat fluorescerende mix in het zand kan een prachtig 
kleurenspel worden geschapen, waarin crossers zich ten volle zullen kunnen uitleven. 
En dat alles onder het onvervalst Dordtse motto “Het ene zand is het andere niet”, zoals 
wielrenner Jasper Ockeloen zich uitdrukte na de strandrace Egmond-Pier-Egmond van 
afgelopen weekend.  
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AGENDA  

 
FEBRUARI 
 
Zaterdag 1  Alblasserdam Veldloopcompetitie 
 
Zaterdag 8  Dordrecht  Regio-Indoor Pupillen en Junioren D 
 
Zaterdag 15  Gorinchem  Veldloopcompetitie 
 
MAART 
 
Zaterdag 14  Dordrecht  Riwal Hoogwerkers Halve Marathon 
 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBR IEF: 
 

Uiterlijk op 15 februari 2020 op het volgende e-mai ladres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van februari 2020.   
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TRAININGSTIJDEN 
 
Junioren AB, senioren, masters 
Dinsdag  19:00 – 21:00 uur 
Donderdag  19:00 – 21:00 uur 
Zondag  10:00 – 12:00 uur 
 
Junioren C/D 
Zaterdag  10:30 – 12:00 uur 
Woensdag  19:00 – 20:30 uur 
 
Pupillen 
Zaterdag (alle groepen)  09:30 – 10:30 uur 
Woensdag C en mini:  17:00 – 18:00 uur 
  A1, A2 en B:  18:00 – 19:00 uur 
 
Recreatieve loopgroepen (5 niveaus)  
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Woensdag  vanaf 19:15 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)  
Dinsdag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroepen ma/do (2 niveaus)  
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht 
Zaterdag  9:30 – 11:00 uur 
Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking / 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Woensdag  vanaf 19:15 uur 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
Kick FUN & Boxing  
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
 
 

Kickboxing  
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden bij Fortius (april - oktober) 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden gymzaal Stadspolders (oktober - april) 
Vrijdag  20:00 – 21:30 uur: gevorderden 
Zondag  10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar 
Zondag  11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar 
     recreatief + gevorderden 
 
Worstelen 
Dinsdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder 
Dinsdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
Vrijdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 jaar en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 
Dinsdag 09:00 – 09:55 uur: Yoga 
   10:15 – 11:10 uur: 55+ – Zumba Gold 
   18:45 – 19:40 uur: Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates 
  20:45 – 21:40 uur: FlowYoga 
Woensdag 17:00 – 18:00 uur: Streetdance 7 – 12 j. 

18:00 – 18:45 uur: Zumba 
  18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
  19:45 – 20:40 uur: PowerPump 
  20:45 – 21:40 uur: Body Shape 

Donderdag 09:00 – 09:55 uur: Pilates 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates 
   20:45 – 21:40 uur: FlowYoga 
Vrijdag  09:00 – 09:55 uur: Powerpump 

09:00 – 09:55 uur: Total Body Workout 
  13:30 – 14:30 uur: Yoga 

Zaterdag 09:15 – 10:10 uur: Zumba 
  10:15 – 11:15 uur: PowerPump 
 
Racerunners 
Woensdag 17:00 – 18:00 uur 
Zaterdag 09:30 – 10:30 uur 
 
Voor meer details en laatste wijzigingen zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen-
fortius/fitness/groepslessen 

 

Logo door Elise Beljaars 
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