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Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en 
is bedoeld voor alle leden van FORTIUS. Bij 
Fortius zijn mogelijkheden voor jeugd- en 
wedstrijdatletiek, recreatief hardlopen, nordic 
walking, worstelen, fitness, thaiboksen, 
aerobics, zumba, streetdance, yoga en 
sportief wandelen. De volgende nieuwsbrief 
zal in december verschijnen. Kopij kunt u 
uiterlijk tot 15 december sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

Bezoek ook onze FORTIUS website voor de 
meest actuele informatie over onze 
activiteiten: 

www.fortiusdrechtsteden.nl 
 
De nieuwsbrief wordt per email toegezonden 
aan alle leden die hun mailadres hebben 
doorgegeven aan de ledenadministratie. Zorg 
er voor dat het mailadres actueel blijft zodat u 
geen nieuwsbrief mist.  



 

 

  
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
De november nieuwsbrief zit weer in de mailbox. Een 
nieuwsbrief zoals u van ons gewend bent. Met heel veel 
actueel nieuws over onze vereniging. Nederlandse 
records, clubrecords en heel veel persoonlijke records. 
Verslagen en uitslagenlijsten van de belangrijkste 
wedstrijden in de afgelopen maand. En dat was met de 
indoorrecordwedstrijden en de Drechtstadloop niet mis. 
Ook de crossen zijn weer begonnen en het was 
verheugend te zien dat zowel pupillen, junioren, senioren 
en masters de modder hebben opgezocht. 
 
Nog een klein verzoek aan een ieder die kopij instuurt. Het 
liefst ontvangen we dat als bijlage in een WORD file of iets 
vergelijkbaars, dat voorkomt onnodig editen van allerlei 
soft en hard returns. Voor degenen die er foto’s bijsturen: 
doe dit bij voorkeur als losse files (jpeg) en niet ingebed in 
een tekstdocument. Ook is het nuttig om bij een foto een 
begeleidende tekst te voegen, zodat de redactie er een 
onderschrift bij kan voegen. Wij weten ook niet van alle 
pupillen tot masters de namen bij de gezichten te 
plaatsen. Laat op de foto vooral uitkomen wat gezien moet worden. Is het onderwerp te klein 
ten opzichte van de foto,  maak dan een uitsnede. Stuur alleen foto’s op schermresolutie 
(maximaal 1000 × 1000 pxls), zodat we er een aantal kunnen plaatsen zonder dat het document 
te zwaar wordt voor de website.    
 
Stuur verslagen, foto’s en andere kopij naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 december 2017: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 

 
 
 
 
 
 

Versturen Nieuwsbrief 
De redactie van de nieuwsbrief is samen met de ledenadministrateur, René Bellaart, druk 
bezig om te bekijken hoe we met de nieuwsbrief zoveel mogelijk leden kunnen bereiken. Een 
e-mail adres is dan van nut. Mocht u vermoeden dat uw e-mail adres niet bekend is bij de 
ledenadministratie, geef dit dan even door aan de ledenadministratie op: fortius@pi-ad.nl  

 
  

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

René Bellaart  
 

 

FORTIUS is ook de komende 
maanden weer heel actief met 
hardlopen bezig. Noteer alvast 

in de agenda: 
 

25 november
 Wantijparkloop 
30 december
 Schapenkoppencross 
2 januari 
 Nieuwjaarsloop 
20 januari
 Merwelandencross 
10 maart  
 Dordtse Biesbosch 

Halve Marathon  
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

•••• Het is misschien vroeg, maar voor wij het weten is het al zover: de nieuwjaarsreceptie 
vindt op 2 januari 2018 plaats. Hiervoor zijn alle leden, vrijwilligers, donateurs en 
sponsoren uitgenodigd. Voorafgaand vindt de traditionele Nieuwjaarsloop over 5 km 
plaats. De komende weken zal hierover op de website uitgebreid gecommuniceerd 
worden. 

 
•••• In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat er nog veel zaken als gevolg van de fusie 

geregeld moeten worden. Eén ervan is een nieuw vergoedingenstelsel voor trainers, 
instructeurs en vrijwilligers. Een inventarisatie heeft plaatsgevonden, echter dit is nog 
niet geheel compleet. Het is een complexe materie. De komende maanden gaat een 
werkgroep vanuit het bestuur hiermee aan de slag, die voorstellen richting het bestuur 
zal doen. Het bestuur wil zich niet binden aan een definitieve invoerdatum, maar hoopt 
de regeling tijdens de ledenvergadering in maart 2018, na overleg met 
belanghebbenden, aan de leden aan te bieden.  

 
•••• Met Pi-ad (Partner in Administratieve Dienstverlening), die de leden- en 

salarisadministratie van Fortius verzorgt, wordt de samenwerking in 2018 voortgezet. 
 

•••• Een nieuw declaratieformulier is ontwikkeld voor trainers en instructeurs. Nieuw is dat 
de trainers en instructeurs moeten opgeven hoeveel leden de trainingen en de lessen 
volgen. Dit om inzicht te verkrijgen in het aantal deelnemers per training of les. Aan de 
hand hiervan kan beoordeeld worden of een training of les nog wel rendabel is of dat 
de training of les vervangen kan worden door een ander onderdeel. De 
penningmeester verzoekt dan ook de trainers en instructeurs in het vervolg het nieuwe 
formulier te gebruiken. Het formulier kan worden opgevraagd bij Petra de Wit 
(boekhouder) of Chris den Hartog (penningmeester).  

 
•••• In verband met geringe animo voor de tweede Zumba-les op de zaterdagochtend, 

heeft het bestuur besloten deze te laten vervallen. Mocht later blijken dat er weer 
behoefte aan is, dan kan altijd, afhankelijk van het aantal deelnemers, de les weer 
worden ingepland. 

 
•••• In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn bepalingen opgenomen over de 

vorming van een Dagelijks Bestuur. Het bestuur heeft besloten tot de inrichting van 
een Dagelijks Bestuur (DB). De taken zijn vastgelegd in een protocol. Het DB zal 
onder andere belast worden met de voorbereiding van de vergaderingen van het 
bestuur en afhandeling van dagelijkse zaken. 

 
•••• De sporthal is in de laatste week van het jaar, van 25 december 2017 t/m 1 januari 

2018 gesloten. Er zijn dus geen trainingen en lessen. 
 
 

Met vriendelijke groet  Jan van Dalen  Secretaris Fortius 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
 

Weer Nederlands record Joop van den Brink 
 
Tijdens de Fortius Indoor Recordwedstrijd op 28 oktober in onze thuishal werd er 
weer een Nederlands record bijgeschreven voor Joop van den Brink. Joop schreef 
in de afgelopen maanden al enkele Nederlandse records in de categorie M85 op 
zijn naam en dit keer slaagde hij erin een Nederlands indoorrecord kogelstoten te 
vestigen met 8,01 m. 
 
 
CLUBRECORDS 
 
Uiteraard was het Nederlands record van Joop van den Brink ook meteen een clubrecord M85. 
Tijdens de Indoor Recordwedstrijd van 28 oktober werden meer clubrecords gebroken: 

• Jurgen van Berkum verbeterde het clubrecord polsstokhoogspringen M50 naar 3,80 m. Op de 60 
meter horden liep hij in 9,10 m een clubrecord voor M50. 

• Cristy Pieter slaagde erin haar clubrecord 60 meter voor meisjes pupillen A met 0,01 s te verbeteren 
naar 8,68 s. 

• Hugo Vink verbeterde in zijn laatste wedstrijd als minipupil twee clubrecords, namelijk op de 40 meter 
in een tijd van 7,24 s en bij het verspringen met een sprong van 3,11 m. 

• Dini Grootenboer vestigde met 6,67 m een clubrecord indoor kogelstoten V70. 
 
 
Nationale ranglijsten baanatletiek 2017 
 
Het baanseizoen is ten einde en de nationale ranglijsten over 2017 zijn opgemaakt. Fortius springt in 
het oog met een flink aantal polsstokhoogspring(st)ers in de top-10. 
De hoogste positie voor een Fortiusspringer is weggelegd voor Duane van Dijkhuizen. Hij staat bij 
de jongens junioren C op de tweede plaats met 4,00 m (Etten-Leur, 11 juni). De B-meiden Saskia 
van der Boor en Karlijn Schouten staan derde en vierde. Met hun prestaties van 3,50 m en 3,45 m 
wonnen ze zilver en brons op de NK junioren in Vught. Alies van Berkum, die in de eerste maanden 
van dit jaar nog in de Verenigde Staten vertoefde, sprong op 31 maart in Clinton 3,65 m polshoog. Ze 
staat met die prestatie op de vierde plaats in de nationale ranglijst voor meisjes junioren A. 
Bij de meisjes junioren C heeft Nynke Kuipers zich bij de beste tien van Nederland geplaatst. Haar 
hoogte van 2,60 m van 26 augustus in Amsterdam is goed voor een achtste plaats. 
Op het onderdeel kogelstoten valt Yannick de Burbure net buiten de top-10. Met 13,95 m (Rijen, 27 
mei) staat hij op de elfde plek bij de jongens junioren C. 
 
De nationale ranglijsten zijn te vinden op www.ranglijsten.tk. 
  
 
Ook 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. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

Fortius indoor recordwedstrijd op hoog niveau 
 
De indoorrecordwedstrijd wordt elk jaar eind oktober georganiseerd, net voordat de overgang naar de 
nieuwe categorieën per 1 november in werking treedt. Dit jaar was de recordwedstrijd op zaterdag 28 
oktober. De WOC van Fortius had er weer alles aan gedaan om iedereen een leuke wedstrijd te 
bezorgen, met voldoende tegenstand, een goed lopend chronoloog, voldoende deskundige jury en 
een snelle uitslagenverwerking. De vele uren aan voorbereidend werk die daar in gaan zitten werpen 
hun vruchten af, want onze indoorwedstrijden worden met het jaar populairder. De keerzijde van die 
populariteit is dat er soms mensen moeten worden teleurgesteld omdat de wedstrijd snel vol zit. De 
Reeweghal is nu eenmaal geen stadion en het aantal deelnemers dat we er kunnen verwerken is 
gelimiteerd. We organiseren de wedstrijden in de eerste plaats voor onze eigen leden, daarom is er 
altijd eerst een periode waarin Fortiusatleten met voorrang kunnen inschrijven voordat de 
inschrijving voor andere clubs open gaat. Laat die geprivilegieerde inschrijftermijn niet onbenut 
voorbij gaan en schrijf op tijd in. 
 
Onder de 224 deelnemers waren er 86 van Fortius, van minipupil tot en met de master. Er werd op 
hoog niveau gepresteerd. Dit verslag beperkt zich tot de junioren CBA, senioren en masters.  
 
Junioren C 
Bij de jongens C loopt Quinten van der Elst zich de 
10-bestenlijsten van Fortius in met scherpe tijden 
op de 60 meter met en zonder horden. De 
hordenrace gaat in 9,04 en de 60 meter vlak loopt 
hij in 7,61. Duane van Dijkhuizen loopt de 60 m 
horden in 9,40, een persoonlijk record. Ook Ivar de 
Koning loopt in 9,57 een nieuw persoonlijk record. 
 
Junioren B 
Levi Casilio wint de 60 meter bij de jongens B in 
een snelle 7,44, waarmee hij hoog in de 10-
bestenlijst van Fortius komt te staan. Geen 
geringe prestatie! Arther Kuwas wordt derde op de 
60 m in 7,56. Ook hij komt de Fortiusranglijst voor 
jongens B binnen. 
Een grote deelname van Fortius is er bij de 
meisjes B. Claudia Noordzij blijft op de 60 meter 
iedereen voor in 8,76. Sophie van der Spoel wordt 
derde in 8,80. Bij het verspringen is er een 
overwinning voor Sophie met 4,40 m, met Emma 
Rijpers met 4,16 m op de tweede plaats. Karlijn 
Schouten is de beste bij het polsstokhoogspringen 
met 3,20 m. Saskia van der Boor wint het 
kogelstoten met een persoonlijk record van 11,46 
m. Claudia wordt derde met 8,82 m en Suzanne 
Visser vierde met 8,02 m. De 60 meter horden is 
een prooi voor Saskia in 10,05. Sharon de Smoker 
eindigt op de derde plaats in 10,59.  

Senioren 
Bij de senioren mannen heeft Fortius drie snelle 
mannen aan de start staan: Jasper Beljaars, Dale 
Casilio en Kevin Waas. Van deze drie komt Jasper 
in de snelste tijd over de finish: 7,61. Een mooie 
prestatie van de neo-senior, die zo lang met 
blessures heeft getobd dat dit zijn eerste 
sprintwedstrijd sinds jaren is. Dale en Kevin zijn 
zeer aan elkaar gewaagd, want ze laten allebei 
7,65 voor zich klokken.  
Milet Hoornaar loopt bij de vrouwen de 60 meter in 
8,34. Een snelle tijd voor deze tijd van het jaar. Dat 
belooft nog wat als het indoorseizoen eenmaal echt 
gaat beginnen! Ilse Torbijn volgt in 8,58. De 60 m 
horden wordt bij de vrouwen in 10,80 gewonnen 
door het nieuwe Fortiuslid Maaike Boon. Bij het 
hoogspringen gaat Maaike over een hoogte van 
1,38 m. Joyce Walgers wordt op de 60 m sprint 
vijfde in 9,29 en op de 60 m horden tweede in 
12,28. 
 
Masters 
Bij de vrouwen masters zien we Sabine Simoiu 
(V35) de 60 meter winnen in 8,71. Sabine is 
vanwege haar verhuizing uit Dordrecht een jaartje 
of twee lid van Spark in Spijkenisse geweest, maar 
ze miste de goede trainingen van Peter van ’t 
Zelfde en de sfeer in zijn groep en is daarom 
teruggekeerd naar haar oude club in Dordrecht. 
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Sigrid Florusse (V35) finisht bij de vrouwen masters 
als tweede in 9,23. Bij het verspringen blijft Sigrid 
met 4,26 m slechts 2 centimeter onder haar beste 
prestatie. Dini Grootenboer schrijft voor de 
verandering maar weer eens een vacant staand 
clubrecord V70 op haar naam. Dit keer bij het 
kogelstoten indoor: 6,67 m. 
Bij de mannen masters kunnen enkele bijzondere 
prestaties worden opgetekend, waaronder het 
Nederlands record kogelstoten M85 van Joop van 
den Brink (zie verder voorin in deze nieuwsbrief). 
Jurgen van Berkum slaagt er bij het polsstokhoog-
springen met 3,80 m in om hoger te springen dan 
het Nederlands record M50, maar Marc Suvaal van 
Rotterdam Atletiek springt nóg hoger. Met 4,10 m 
schrijft hij het record op zijn naam.  

Op de 60 meter gaan vijf masters van Fortius van 
start. Gerard van Dijk (M45) is de jongste en in 
8,05 ook de snelste. De populaire sprinttrainer 
Ricardo Hill (M60) zien we voor het eerst sinds 
lange tijd weer eens zelf als sprinter in de baan. 
Zijn doel is een tijd neerzetten die voldoende is om 
aan het komende NK indoor voor masters mee te 
mogen doen. In 8,64 bereikt hij dat doel met 
gemak. 
Bij het kogelstoten wint Ruben van Ameijden (M35) 
de wedstrijd met 13,39 m. Robert Florusse (M35) 
wordt tweede met 12,05 m. 60-plusser Arie 
Overbeeke stoot de kogel 8,99 m ver weg.  
Mark Uilhoorn verbetert bij het hoogspringen zijn 
persoonlijk record (categorie) naar 1,38 m.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende Fortius indoor 
 

In maart 2018 organiseert Fortius weer een indoorwedstrijd met (gedeeltelijk) open inschrijving. Hou de 
berichtgeving op onze website en Atletiek.nu in de gaten voor meer informatie en – we kunnen het niet vaak 
genoeg zeggen! – zorg dat je op tijd inschrijft. 

Joop van den Brink aan zet op kogel (boven)... 
... en tevreden over het resultaat (onder). 

Sabine Simoiu en Sigrid Florusse (boven). 
Jurgen van Berkum over 3,80 m (onder). 
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Regio indoorwedstrijden in Dordrecht deze winter 
 

De Stichting Atletiek Regio Dordrecht (StARD) organiseert zoals elk jaar ook in 2018 weer twee 
indoorwedstrijden in de Reeweghal. Op 13 januari is er een wedstrijd voor junioren CBA, senioren en 
masters, en op 10 februari voor junioren D en pupillen. Ook voor deze wedstrijden is het van belang 
vroeg in te schrijven. Informatie is te vinden op Atletiek.nu. 
 
 

Nederlandse kampioenschappen indoor 2018 
 

De data van de Nederlandse kampioenschappen indoor 2018 in Apeldoorn zijn: 
 

20 – 21 januari Nationale CD Indoor 
2 – 4 februari NK indoor Masters 
3 – 4 februari  NK indoor Meerkamp 

10 – 11 februari NK indoor Junioren (A/B) 
17 – 18 februari NK indoor Senioren 
11 maart  Nationale pupillenindoor 

 

Zie voor info over de officiële NK’s www.nkindoor.nl en voor de kampioenschappen voor CD-junioren 
en pupillen www.atletiek.nu.  
 
 

Competitiedata 2018 
 

De data van de competitiewedstrijden van volgend jaar zijn reeds nu bekend. Noteer ze vast in je 
agenda! 
 

Junioren CD 
14 april 
19 mei 
30 juni 
8 september – landelijke finale 
 

Junioren B 
13 mei 
10 juni 
16 september – landelijke finale 
 
 
 
 
 
 
 

Junioren A 
15 april 
26 mei 
2 september – landelijke finale 
 

Senioren 3e divisie 
22 april 
27 mei 
1 juli 
9 september – promotie/degradatiewedstrijd 
 

Masters 
13 mei 
10 juni 
23 september – landelijke finale 

 
 

Juiste spikepunten nu verkrijgbaar bij Runners World 
 

De indoortrainingen zijn weer begonnen. Zorg ervoor dat je de juiste spikes 
draagt. 
De sportvloer in de Reeweghal is spikebestendig, maar al te scherpe of te 
lange puntjes zijn verboden, omdat die de vloer beschadigen. Gebruik 
daarom puntjes met een maximale lengte van 5 mm met vlakke punt, zoals 
bijvoorbeeld het type X-tree ceramic 5 mm.  
 

Deze puntjes zijn nu verkrijgbaar bij Runnersworld Dordrecht. 
(Maasplaza, Korte Parallelweg 169 in Dordrecht) 
  

Het is verboden om met spikes de tribunes en balustrades te betreden. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
Uiteraard ging er de afgelopen periode veel aandacht 
uit naar de Drechtstadloop en het zal niet verwonderen 
dat we hier in deze rubriek ook weer aandacht aan 
besteden. Met de nadruk op de persoonlijke dienst-
verlening en beleving van de tijdregistratiesystemen 
leek het wel aardig om hier de nadruk te leggen op hoe 
we er als club voorstaan. Door de voor Fortius 
uitkomende atleten op rijtjes te zetten in de diverse 
categorieën kan men zich ook makkelijker een beeld 
vormen van het potentieel van de club en ziet de individuele loper ook meteen hoe hij of zij presteert 
ten opzichte van de anderen in de groep. 
Maar natuurlijk ook aandacht voor andere wedstrijden en dan vooral de crossen. Want de crossen 
zijn weer begonnen en vormen vaak de kern van de winteractiviteiten voor zowel baan- als 
wegatleten. En gelukkig werd er door onze leden al flink gecrosst.    
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 december binnen zijn op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
Wedstrijden in oktober en november 
 

Op zaterdag 21 oktober 2017 werd in Gorinchem 
de 29ste Typhoonloop gehouden, die tevens de 
afsluiting vormde van het Grote Rivieren 
Loopcircuit. Bij de senioren wist Anco Oomsen met 
een vierde plaats op deze 10 km in 36:14 zin derde 
positie in het eindklassement veilig te stellen. Op 
vergelijkbare wijze deed Lennaert den Hoed dat bij 
de M35. Door nu tiende te worden in 39:16 
eindigde hij in het klassement als zevende. Jan-
Willem Mennink werd in Gorichem vijftiende bij de 
M45 (42:07) en Henk Visser in dezelfde categorie 
36ste (47:42). Henk werd daarmee zeventiende in 
het klassement. Bij de M55 hadden we drie 
vertegenwoordigers: Aïssa Marguoum won de 

wedstrijd in 36:09 en ver daar achter acteerden 
Bas Nagtegaal (25ste in 48:19) en Kees Gladpootjes 
(48ste in 55:02). Bij de V45 liep Ellen Visser naar de 
negentiende plaats in 56:03. Dat leverde haar de 
twaalfde plaats op in het klassement. Ook werd er 
nog een 5 km recreatieloop  gehouden waarop we 
noteerden: 8. Eloy Urbano Cruz (20:14); 17. Twan 
van der Wel (22:38)  en 34. Maarten Vogelezang 
(26:59).  
 
Op zondag 22 oktober liep Jan Faes in Rucphen 
(NB) de Kluiskenshof 10 km van AVR. Jan liep in 
de categorie M55 en behaalde met een zijn derde 
plaats in 41:09 juist het podium. 

 
Drechtstadloop, 29 oktober 
 

De grote dag voor een heel groot gedeelte van onze Fortiusgemeenschap was natuurlijk zondag 29 
oktober met start en finish van de Drechtstadloop op het Statenplein. Dat gold zowel voor de grote 
groep lopers als voor de misschien wel  even grote groep vrijwilligers die voor de organisatie garant 
stonden. Het werd weer een groot feest. 
Helaas kan ik moeilijk verslag uitbrengen van de wedstrijd omdat ik de hele dag binnen in de 
Statenschool heb doorgebracht om de inschrijvingen en uitgifte van de startnummers te verzorgen. 
Maar uit de uitslagen is ook wel het een en ander te halen. In ieder geval hebben zeventig 
Fortiusleden de eindstreep op de halve marathon gehaald en dat is niet niks. En het zijn er 
misschien wel meer, want ik heb alleen maar de deelnemers eruit gehaald die ook daadwerkelijk 

Logo door Elise Beljaars 
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Fortius hebben vermeld op hun inschrijving. Verder behaalde Ruben Scheurwater een mooie derde 
plaats in totaal en was hij winnaar bij de M35. Ook hebben we met Anco Oomsen een mogelijke troef 
voor de  toekomst. Ook bij de dames is er talent in de persoon van Annemarie Kersbergen, die als 
25-jarige fraai derde werd. Ook was er de come-back van Aïssa Marguoum, die de overwinning bij de 
M55 voor zich opeiste. Ook de dames drukten hun stempel op de masterklassementen: Irene Vink 
tweede bij de V50 en Gerda Huiskamp derde bij de V45. 
Naast de halve marathon werden er zoals gebruikelijk ook nog een aantal andere afstanden gelopen. 
Zowel op de 5 km als op de 10 km hadden we 33 Fortius-geregistreerden aan de finish. Dat maakt 
met de halve marathon samen 166 blije Fortiuslopers, en dan hebben we de 3 km en de jeugdlopen 
nog niet eens meegeteld (zie voor de jeugd in onze jeugdrubriek). Zeker niet onvermeld mag de 
prestatie van Luuk Hamberg bijven die als zestienjarige de 5 km in 17:57 liep. Daarmee hebben we 
hopelijk ook weer een langeafstandsloper voor de toekomst. 
Hieronder alle Fortiusfinishers op de halve marathon en de 5 km en 10 km. 
 
MSen 
 6 Anco Oomsen 1:19:23 
 29 Joost Goedegebure 1:35:56 
 96 Jonathan de Reus 1:59:05 
 
M35 
 1 Ruben Scheurwater 1:08:31 
 7 Lennaert den Hoed 1:25:38 
 16 Ewoud van Houwelingen 1:31:32 
 28 Frank van Hilten 1:36:14 
 
M40 
 7 Jeffry de Ridder 1:27:56 
 20 Albert Martens 1:41:28 
 21 Marcel Kroon 1:42:09 
 35 Richard Boer 1:48:37 
 44 Fabrice Couzon 1:53:04 
 45 Paul Blokland 1:53:04 
 56 Arjan van Die 1:57:27 
 58 Marco Wink 1:57:59 
 64 Edward Pieper 2:06:04 
 70 Dennis Hofman 2:09:08 

M45 
 25 Frans Willem Engelhart 1:39:46 
 34 Henk-Jan Vogelaar 1:44:29 
 46 Mark Spiljaard 1:48:39 
 65 Erik Jan Rem 1:53:18 
 74 Radjkoemar Ramkisoen 1:58:23 
 77 Edwin Zoomer 1:59:19 
 80 Paul Hauser 1:59:46 
 94 Bart van Kalkeren 2:09:17 
 
M50 
 22 Teus van Os 1:48:32 
 28 Arie Pankras 1:52:36 
 32 Rolf Ketelaar 1:55:48 
 46 Leon Steenbakker 2:05:43 
 
M55 
 1 Aïssa Marguoum 1:21:12 
 7 Marcel  Ruben 1:34:33 
 14 Leon Goor 1:38:55 
 20 Daan van Strien 1:43:02 
 21 Martin Rozeboom 1:43:06 

 23 Paul Hienekamp 1:46:52 
 25 Henk Visser 1:48:01 
 28 Hans van Ginneken 1:49:00 
 34 Arie Nouwen 1:55:03 
 43 Kees Gladpootjes 1:58:29 
 
M60 
 6 Hans van den Kerkhof 1:37:15 
 9 Chris den Hartog 1:44:39 
 14 Jan van Nes 1:49:05 
 18 Dirk Franssens 1:56:36 
 19 Bert Vogel 1:56:48 
 23 Sjoerd Visser 1:58:30 
 32 Ernst Vlasblom 2:05:44 
 35 Ko ter Linden 2:08:56 
 36 Jan van der Ham 2:09:00 
 42 Harm de Jonge 2:15:22 
 
 
 

 
 
 
VSen 
 3 Annemarie Kersbergen 1:27:58 
 19 Laura Breeman 1:48:57 
 20 Anna van Stigt 1:49:07 
 34 Melanie Reijerkerk 2:00:56 
  
V40 
 4 Ineke Huijsdens 1:42:07 
 8 Renate Leeuwenstein 1:52:29 
 38 Brenda Jansen 2:17:54 
 
 
 
 
 
 

Marcel Ruben mag dan wel denken dat hij 
al gewonnen heeft, maar hij is echt nog 
maar op de Schenkeldijk. Foto Ellen 
Hienekamp. 
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V45 
 3 Gerda Huiskamp 1:38:40 
 8 Sonja de Graaff 1:53:02 
 12 Corina Ketelaar 1:55:48 
 15 Toos Volmer 1:56:51 
 16 Arline v.d. Boogaard 1:57:16 
 20 Sandra Klein 2:04:44 
 21 Anita Verdonk 2:04:44 
 25 Anja Melkert 2:06:40 
 27 Monique van Duijnen 2:08:55 
 30 Ruth Mensah 2:13:38 
 34 Ilonka van Bezooijen 2:19:47 
 
V50 
 2 Irene Vink 1:42:03 
 7 Willy Diepeveen 1:58:16 
 12 Margo Naaktgeboren 2:01:10 
 
 
10 km Mannen: 
 17 Matthijs van Almen 41:20 
 18 Peter Loopik 41:23 
 47 Weslie Saarloos 44:27 
 53 Bob Hurkmans 45:00 
 140 René van Vliet 51:08 
 191 Maurits van Vijfeijken 52:57 
 204 Carel van de Koppel 53:34 
 238 J. Pankow 55:02 
 245 Martin Laros 55:24 
 246 Bert van der Leer 55:24 
 292 Michael Kant 57:09 

 297 Jasper Bakker 57:26 
 313 Theo Schefers 58:19 
 341 Ad Stam 1:00:02 
 365 Martin Camfferman 1:03:43 
 373 Herman Schot 1:04:19 
 376 Marcel  Vermeij 1:04:46 
 383 Jan van Dalen 1:05:19 
 
10 km  Vrouwen   
 10 Margriet Halbertsma 46:43 
 14 Sabina Rombout 47:18 
 23 Annelies van der Kolk 48:50 
 33 Cindy Frishert 50:12 
 56 Ellen Visser 52:53 
 91 Sanne Kuiper 55:14 
 95 Ella van Toorn 55:21 
 126 Myriam Ligtenberg 57:01 
 160 Esther Hofland 59:12 
 169 Ellis Boogers 59:51 
 178 Virgina Maukar 1:00:22 
 183 Marloes Nugteren 1:00:53 
 229 Kim Visser 1:05:34 
 240 Sandra Zijderveld 1:07:34 
 241 Melanie Morlog 1:07:38 
 
 
5 km Mannen 
 5 Luuk Hamberg 17:57 
 8 Maarten Danckaarts 18:28 
 13 Jeffrey de Vlaming 19:17 
 22 Sepp van Dort 20:55 

 45 Remco Spruit 23:04 
 55 Jan Nieuwland 23:56 
 60 Senn de Geus 24:40 
 71 Marco Huijsdens 25:24 
 77 Maarten Vogelezang 25:57 
 90 Jan Buitendijk 27:04 
 101 Mark Uilhoorn 27:47 
 111 Rob Zwang 28:07 
 116 Edwin Karreman 28:22 
 124 Ger Weber 28:48 
 129 Paul Gagesteijn 29:08 
 154 André Veldhoen 32:22 
 
5 km Vrouwen 
 24 Trudy Blom 25:58 
 25 Eliza Damsteeg 25:59 
 69 Caroline ?? 28:42 
 99 Anja Geene 30:27 
 122 Heleen Huijssen 31:01 
 133 Daniëlle Slooten 31:16 
 137 Silvia Kloppers 31:27 
 138 Jacqueline Durinck 31:27 
 140 Anneke Blokland 31:33 
 152 Aletta Crielaard 31:55 
 168 Maaike Damsteeg 32:26 
 184 Monique van der Ham 33:15 
 192 Ingrid Verstraten 33:25 
 193 Rita Dubbeld 33:26 
 218 Vanessa Versteeg 35:09 
 219 Maartje Willems 35:09 
 223 Juliëtte Meeuwsen 35:44 

 
 
 

[Advertentie] 
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Op zaterdag 4 november vond de eerste belangrijke 
cross in de regio plaats en meteen deden maar liefst 
negen Fortianen mee bij de lange en korte crossen. 
Afgezien uiteraard van alle jeugd die hun eerste cross-
competitiewedstrijd hielden (zie jeugdrubriek). De lange 
cross ging bij alle mannen over 8 km. Een opvallende 
positie was er voor Bas Nagtegaal, die de lange cross bij 
de M65 mocht winnen (37:30). Maarten Vogelezang 
(44:24) en Arie den Hoed (48:09) werden hier vierde en 
vijfde. Ook waren er twee tweede plaatsen voor Fortius: 
Jan-Willem Mennink (M45 in 31:33) en Lennaert den 
Hoed (M35 in 31:58). Lennaert werd in zijn categorie 
gevolgd door Edward Pieper (zesde in 42:07). Ook Rens 
Bodewes zien we weer herhaaldelijk in de uitslagen 
terug. Dit keer werd hij derde bij M55 (40:37). Bij de V35 
werd José Spiertz zesde in 39:13 over de 6 km. Op de 
korte cross over 3 km werd Lea van Pamelen derde bij 
de V35 (17:55). 
 
De Berenloop op Terschelling was dit jaar op zondag 5 
november. Bij de M40 liep Marco Huijsdens de 21,1 km 
recreatieloop en hij finishte als 137ste in 1:45:54. Peter 
Vermeij volbracht dezelfde afstand in 2:18:04, maar dan 
bij de M50, waar hij als 564ste finishte. Zaterdag vooraf-
gaande aan de Berenloop werd al de Kleintje Berenloop 
gelopen over 10 km. Bij de M40 werd Marco Huijsdens 
negende in 49:04. 
 
Op zondag 5 november was er ook weer een trail te 
lopen, namelijk de Trail by the Sea in Renesse. Van 
Bianca Gerritsen ontvingen we daar een mailtje over en 
dat ging als volgt: Anky, Astrid, Irene en Bianca zaten op 
zondagochtend al om kwart voor negen in de auto naar Renesse, want wat moet je anders doen op je vrije 
zondag? Alle vier zijn ze inmiddels verslaafd geraakt aan het onverhard lopen en dan het liefst in de omgeving 
van Burgh Haamstede, want het is daar zo mooi, heel afwisselend met bos, duin en strand. Om 11 uur startten 
de vier in het centrum van Renesse voor de 25 km (dat noemen ze daar de short distance) om daar later ook 
weer te finishen. Geweldig parcours met alle elementen en erg afwisselend. Dit jaar bleef het op een buitje na 
droog. Zoals uit de uitslagen blijkt hebben alle vier de finish bereikt, waarbij aangetekend dat Irene een mooie 
tweede plaats haalde bij de V50 in 2:24:41. Maar de vijfde plaats van Anky Kroon, ook bij de V50, mag 
natuurlijk ook niet onvermeld blijven (2:34:59). Astrid van Tricht werd vijftiende (V50 in 3:05:45) en Bianca 
Gerritsen 39ste, maar dan bij de V40 (3:02:31). 
Bianca schrijft nog dat ze het jammer vindt dat ze in de 
vorige nieuwsbrief niet genoemd is bij de uitslagen van 
de Kustmarathon. Dat doen we dan nu alsnog want 
Bianca liep daar 5:29:14, waar ze heel trots op is. 
Overigens, om niet volgende maand weer te moeten 
herstellen, afgezien van deze dames vond ik ook wat 
heren in de uitslagen. Jurgen Gerritsen konden we bijna 
niet missen want hij eindigde als tweede bij de M50 over 
de short distance (1:56:32). In dezelfde categorie zagen 
we ook Leon Goor (23ste in 2:25:15), Richel Driessen 
(26ste in 2:27:18) en Hans van Ginneken (50ste in  
2:47:22). Verder ook Marcel  Kroon bij de M40 (44ste in 2:48:52). 

Bas Nagtegaal op weg naar de overwinning bij de M65 
in Papendrecht (boven), maar Maarten Vogelezang 
heeft er zo te zien even veel plezier in (onder). 
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Op 12 november werd er door onze mensen weer aardig 
gecrosst. In Kaatsheuvel deed Rens Bodewes weer 
eens van zich horen door een 6,8 km lange cross te 
voltooien als zestiende bij de M55 (in 40:14). Ook was 
Mark Prins daar aanwezig om de 9,1 km te lopen bij de 
M45. Hij werd 21ste in 45:53. Ook Marie-Louise Ruben 
trok naar het zuiden om in Weert een 20 km trailrun te 
lopen. Ze beëindigde die in 2:08:17 als tiende bij de 
V45.  
 
Op 12 november werd Paul Blokland tweede op de 
Klaverbladloop in Zoetermeer. Hij liep de 15 km in 
53:44. 
 
 

Wedstrijdkalender 
 

Behalve de crossen staan er ook weer wegwedstrijden op de kalender, dus eigenlijk heeft niemand een 
excuus om zich voor de komende nieuwsbrief niet in de kijker te lopen. Vergeet ook vooral niet de weer 
teruggekeerde Wantijparkloop op 25 november. Een goede overgang van weg naar cross, zodat in december 
volop gecrosst kan worden (Barendrecht – Brabant – en onze eigen Schapenkoppencross). Om in januari 
klaar te zijn voor de Merwelandencross.   

 

November 
25 Dordrecht  Fortius Wantijparkloop www.fortiusdrechtsteden.nl 
26 Rotterdam  Dickie Klooscross  www.pacrotterdam.nl 
26 Lekkerkerk  Loetcross   www.avstart.nl 
26 Tilburg   Warandeloop   www.warandeloop.nl 
 

December 
2  Barendrecht  Memorial Trail  www.cavenergie.nl 
2  Vlaardingen  Halve Marathon  www.avfortuna.nl 
3  Baarle-Nassau Enclavecross   www.gloria-atletiek.nl 
10 Bergen op Zoom Spado cross   www.spado.nl 
10 Rotterdam  Bruggenloop   www.bruggenloop.nl 
16 Middelharnis  Stratenloop Menheerse www.avflakkee.nl 
17 Spijkenisse  Spark Marathon  www.spijkenissemarathon.nl 
17 Waalwijk  Lidocross   www.acw66.nl 
24 Barendrecht  Kerstloop   www.cavenergie.nl 
26 Den Haag  Kerstcross   www.haagatletiek.nl 
30 Dordrecht  Schapenkoppencross www.fortiusdrechtsteden.nl 
30 Alblasserdam  Alblasserbosloop  www.aaa-atletiek.nl 
31 Soest   Sylvestercross  www.sylvestercross.nl 
31 Schoonhoven  Oliebollenloop  www.avantri.nl 
 

Januari 2018 
6  Oud-Beijerland Nieuwjaarsloop  www.avspirit.nl 
6  Dordrecht  Wieldrechtcross  www.wieldrecht.nl 
7  Bosschenhoofd Pagnevaartcross  www.avo83.nl 
7  Westvoorne  Halve van Westvoorne www.voorneatletiek.nl 
14 Egmond aan Zee Halve Marathon  www.lechampion.nl 
20 Dordrecht  Merwelandencross  www.fortiusdrechtsteden.nl 

 

Irene Vink op  het podium in Renesse. 
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FORTIUS Wantijparkloop 2017 
 
Op zaterdag 25 november 2017 wordt (na het niet 
doorgaan in 2016) de Wantijparkloop, die ieder jaar 
georganiseerd werd door AV Parthenon, in ere 
hersteld. Een gedeeltelijk nieuw team heeft de 
organisatie van deze aloude wedstrijd ter hand 
genomen. 
 
Het mooie Wantijpark is in de herfst een perfecte 
locatie voor deze wedstrijd over 1 en 2 km voor de 
jeugd t/m 13 jaar en aansluitend de 10 en 5 km voor 
14 jaar en ouder. 
 
In het Wantijpaviljoen kan er na-ingeschreven 
worden tot 30 minuten voor de desbetreffende 
loopafstand, door het speciale inschrijfformulier op 
de tafels in te vullen en in te leveren. Er is 
kleedgelegenheid, maar geen douchemogelijkheid. 
 
Er kan voor-ingeschreven worden via www.inschrijven.nl. Aan de jeugdlopen t/m 13 jaar 
kan gratis worden deelgenomen, het inschrijfgeld voor de 10 en 5 km vanaf 14 jaar is 
€5,00. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

•••• Inschrijfbureau open vanaf 9:45 
•••• Start 1km meisjes en jongens, geboortejaren 2009 t/m 2012 11:00 
•••• Start 2km meisjes en jongens, geboortejaren 2005 t/m 2008 11:15 
•••• Prijsuitreiking 1 en 2 km, meisjes en jongens (1, 2 en 3) 11:45 
•••• Start 10 km 11:30 
•••• Start 5 km 12:45 
•••• Prijsuitreiking 10 en 5 km, dames en heren 13:30 

 
Iedere deelnemer ontvangt een herinnering. 
Bij de start/finish en op het parcours is EHBO 
aanwezig. 
 
Het organisatieteam hoopt op een grote opkomst 
van de FORTIUS-leden voor deze mooie herfstloop 
in het Wantijpark. 
Voor verdere informatie kan er contact opgenomen 
worden met Maarten Vogelezang. 
Telefoon: 078-6149684 
of per e-mail: maarten@vogelezang.nl 
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Zaterdag 10 maart 2018 
 

Dordtse Biesbosch Halve Marathon 
 

Noteer de datum alvast in je agenda 
 

Op zaterdag 10 maart 2018 gaat de 42e Dordtse Biesbosch Halve Marathon van start 
 

De langste afstand is natuurlijk de halve marathon als wedstrijdloop. Daarnaast zijn 
er prestatielopen over 10 en 5 km. Deze Dordtse loop gaat over verharde wegen via 
een fraai parcours door de Hollandse Biesbosch. En voor de jeugd zijn er afstanden 
op de baan van 400, 600, 800 en 1200 meter. 
 
De Dordtse Biesbosch Halve Marathon is onderdeel van het Toyota Schouten Grote 
Rivieren Loopcircuit. 
Het organisatieteam is alweer begonnen met de voorbereidingen. Loop je niet mee, 
dan zijn we blij met je als vrijwilliger voor onder meer inschrijftafel, opbouw, 
tijdregistratie en verkeersregelaars. Dus sowieso goed om zaterdag 10 maart 2018 te 
reserveren in je agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisatieteam Dordtse Biesbosch Halve Marathon 
Maarten Vogelenzang, Gos Koernap, Karin Stam, Sibrand Komdeur, Mieke van de 
Fluit, Jasper Beljaars, Matthieu Wüst, Kees de Pee, Willy Diepeveen 
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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. 
 

[door Daniel Hermus] 
 
Zaterdag 21 oktober was de finale van het Toyota Schouten 
Grote Rivieren Loopcircuit 2017, namelijk de Typhoonloop in 
Gorinchem. Na deze wedstrijd zouden de eindklassementen 
bekend zijn en konden de prijzen worden uitgereikt. 
Maar eerst moest er nog gelopen worden. Start en finish 
waren gelegen op de atletiekbaan en de jongens en meisjes 
geboren in 2009 en later hadden de eer deze wedstrijd te 
starten met twee rondjes op de baan. Sem Schoester en Tula 
Hermus eindigden beiden op de vijfde plaats in hun categorie. 
Daarna waren de kinderen geboren in 2006 t/m 2008 aan de 
beurt die een ronde mochten lopen gedeeltelijk op de baan en 
het nabij gelegen fietspad. Luuk Bosveld en Novi Hermus 
liepen beiden naar de tweede plaats in hun categorie. Als 
laatste de kinderen geboren in 2004 en 2005 met op de 
startlijst Freek Bosveld en Timo de Kok, die in een spannende 
strijd eindigden op respectievelijk de eerste en de derde 
plaats. 
Na de prijsuitreikingen van de dag was het tijd voor het 
eindklassement van het loopcircuit. Er waren eerste plaatsen 
voor Sem Schoester en Luuk Bosveld, tweede plaatsen voor 
Tula Hermus en Timo de Kok en een derde plaats voor Novi 
Hermus. 
Hopelijk zijn de jeugdlopen volgend jaar weer opgenomen in 
het klassement, zodat we met een nog grotere Fortius-afvaardiging aan deze lopen kunnen 
deelnemen. 
 
Uitslagen: 
GR1-J, 500 M 
5 Sem Schoester 1:57 
 
GR1-M, 500 M 
5 Tula Hermus  2:13 

GR2-J, 1000 M 
2 Luuk Bosveld 4:03 
 
GR2-M, 1000 M 
2 Novi Hermus  4:13 

 
GR3-J, 1500 M 
1 Freek Bosveld 5:48 
3 Timo de Kok  5:58 

 
 
Zondag 22 oktober werd er bij het Blauwe Meer in Loon op Zand een van de eerste crossen van het 
seizoen georganiseerd. De organisatie had geluk, want het weer was uitermate geschikt voor een 
cross; wind, regenbuien en fris. Een kleine Fortius-delegatie bestaande uit de broertjes Luuk en 
Freek Bosveld, Mees Schneider en de zusjes Tula en Novi Hermus stonden te trappelen om dit 
modderige parcours te bestormen. De rondes gingen gedeeltelijk over een mul zandstrand, zeer nat 
gras en een klein stukje bos. 
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Tula mocht als eerste starten bij de MPC en 
eindigde daar op een vierde plaats tijdens deze 
600 meter lange race. Daarna was het de beurt 
aan Luuk bij de JPA over een afstand van 1200 
meter, waarbij hij ook op de vierde plaats 
finishte. Novi liep bij de MPA ook 1200 meter 
en eindigde op de zevende plaats. Als laatste 
waren Freek en Mees aan de beurt bij de JJD. 
Zij mochten 1600 meter ploeteren en eindigden 
respectievelijk op plek 8 en 9. Na afloop vonden 
er hele verkleedpartijen plaats bij de auto’s om 
de modderige kleding en schoenen te wisselen 
voor schonere exemplaren om zodoende het 
interieur te sparen. 
 
 
 
Zaterdag 28 oktober was het voor de 37 deelne-
mende Fortiuspupillen de laatste kans om hun 
persoonlijke records indoor aan te scherpen in hun 
huidige categorie en punten te scoren voor de PR-
competitie (per 1 november is iedereen een groep 
hoger ingedeeld en krijg je te maken met andere 
afstanden en bal- en of kogelgewichten). Eigenlijk is 
een prestatieverbetering ook niet erg moeilijk, aan-
gezien de laatste indoorwedstrijd van de meesten in 
de maand maart van dit jaar was. De meeste kinde-
ren zijn in het zomerseizoen door trainingen en 
wedstrijden beter gaan presteren en konden deze 
prestaties nu ook tonen in onze eigen indoorhal. 
Tijdens deze dag zijn er drie clubrecords verbeterd. 
Cristy Pieter verbeterde haar eigen record op de 60 
meter sprint bij de meisjes A-pupillen met een 
honderdste van een seconde naar 8,68 s. Hugo 
Vink was op dreef in de categorie jongens mini, 
namelijk bij de 40 meter sprint in een tijd van 7,24 s 
en bij het verspringen met een afstand van 3,11 m. 
Bij het balwerpen staat hij door zijn prestatie van 
19,61 m op een vijfde plaats in de top-10 besten 
ranglijst. Daarnaast zijn er een aantal atleten 
gestegen of binnengekomen in diezelfde ranglijst. 
Anniek de Lange is met haar tijd van 9,13 s op de 
60 meter op plaats 9 binnengekomen bij de meisjes 
A-pupillen. Leensey Bilkerdijk staat door zijn 
prestatie met verspringen van 3,36 m bij de pupillen 
C-jongens op de derde plaats en bij het balwerpen 
in dezelfde categorie op een gedeelde achtste 
plaats met 24,24 m. 

Impressie van de Blauwe Meer cross. 

De C-pupillen wachten op hun beurt. 

Start van de mini-pupillen op de 40 m. 
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Zondagmiddag 29 oktober was het centrum van Dordrecht overvol met hardlopers, zowel jong als 
oud. Al deze atleten waren er klaar voor om een prestatie te leveren tijdens de DrechtStadLoop. 
Tijdens dit evenement werden er speciale lopen georganiseerd voor de jeugd: Albert Schweitzer 
Puppy Run (300 meter), Albert Schweitzer Jeugdloop (1000 meter) en voor de oudere jeugd de Baan 
& Hienekamploop (3000 meter). 
Alle Fortius-atleetjes waren weer goed te herkennen aan de 
nieuwe outfits, waarbij tijdens de 1 kilometer het er op leek 
alsof de gehele eerste startrij van Fortius was. 
De Puppy Run werd als eerste gelopen, waarbij Hugo Vink 
bij de jongens op de eerste plaats mocht plaatsnemen en 
Tula Hermus bij de meisjes op de derde plaats. Daarna 
startte de jeugdloop over 1 kilometer. Bij de jongens stonden 
Timo de Kok (eerste) en Milan Vink (tweede) op het podium, 
bij de meisjes waren Cristy Pieter (eerste) en Veerle Uilhoorn 
(derde) de gelukkigen. Ten slotte werd de 3 kilometer 
gelopen waarbij Jorrit Bruggema (eerste) en Freek Bosveld 
(tweede) bij de jongens en Marit Uilhoorn (eerste) en Novi 
Hermus (tweede) bij de meisjes het podium mochten 
betreden. In de uitslagen staat Anniek de Lange met haar tijd 
als derde vermeld. Echter, de reglementen schrijven voor dat 
er voor het podium wordt gekeken naar de drie jongens en 
meisjes die daadwerkelijk als eersten over de finishstreep 
komen. Anniek had dus wel een derde eindtijd, zij kwam 
echter niet als derde over de finish. 
 
 
Zaterdag 4 november startte de 
veldloopcompetitie 2017/2018 bij AV 
Passaat in Papendrecht. De Passaat-cross 
is traditioneel de eerste van de vijf 
wedstrijden in deze competitie. Onder 
zonnige omstandigheden werd er 
geprobeerd om door een goede 
loopprestatie een mooi uitgangspunt te 
hebben voor de overige vier wedstrijden. In 
deze competitie wordt namelijk het 
eindklassement gevormd door de vier beste 
prestaties. 
Het is tot en met 24 november nog steeds 
mogelijk om je voor de overige vier 
wedstrijden in te schrijven. Kijk hiervoor op 
de Fortius-website voor verdere instructies. 
 
De gehele uitslag is te vinden op de volgende webpagina: 
(http://www.avpassaat.nl/images/stories/uitslagen/171104uitslag%201e%20veldloopcompetitiewedstr
ijd%20Passaat.pdf)  
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Hieronder een overzicht van de Fortiuspodiumplaatsen: 
 
Jongens pupillen mini: 
1 Tinus Reiff 
2 Arend Vogelaar 
3 Noah van Bezooijen 
 
Meisjes pupillen C: 
2 Tula Hermus 
 
Jongens pupillen C: 
1 Gijs de Folter 
 

Meisjes pupillen B: 
2 Lise de Lange 
 
Jongens pupillen B: 
1 Leensey Bilkerdijk 
 
Meisjes pupillen A1: 
3 Nikki de Winter 
 
 
 

Jongens pupillen A1: 
2 Luuk Bosveld 
3 Thijs Haak 
 
Meisjes pupillen A2: 
1 Novi Hermus 
 
Jongens pupillen A2: 
3 Sepp van Dort 
 
 

Meisjes junioren D: 
3 Veerle Uilhoorn 
 
Jongens junioren D: 
3 Freek Bosveld 
 
Meisjes junioren C: 
1 Hannah Reijenga 
 
Jongens junioren C: 
1 Jorrit Bruggema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondagmiddag 5 november liepen de zusjes Tula & Novi Hermus mee in de Drunense Duinen cross, waarbij 
het parcours toch echt door het bos heen liep. Tula startte in de categorie meisjes pupillen C en eindigde op 
de tweede plaats (4:19). Novi liep mee in de categorie meisjes pupillen A en finishte als zevende (3:49). 
 
Zondagmorgen 12 november zijn zeven Fortius-jeugdatleten naar Kaatsheuvel gereisd om op bekend terrein 
deel te nemen aan de Maresiacross, georganiseerd door triathlon- en loopvereniging De Langstraat. Bekend 
terrein omdat zij in oktober tijdens het kamp al hebben getraind op deze duinen. 
Deze cross is wel één van de zwaarste in het circuit van de regio Midden-Brabant. De start ligt midden op de 
duinen, waarna er eerst door het mulle zand de Roestelberg moet worden beklommen, afgedaald en na een 
ronde van ruim 1 kilometer mag je de klim nog een keer uitvoeren. 
Tula Hermus was als eerste aan de beurt bij 
de meisjes pupillen C (de jongens en meisjes 
pupillen mini, C en B liepen gezamenlijk, mooi 
gezicht tijdens de start van de ruim 80 
pupillen) en eindigde daar op de derde plaats. 
Daarna was het de beurt aan de pupillen A, 
waar Luuk Bosveld, Yerne Biesterveld, Jesper 
Hurkmans en Novi Hermus startten. Novi 
finishte bij de meisjes op plaats 12, bij de 
jongens finishte Luuk op plaats 13, Jesper op 
plaats 18 en Yerne op de 38ste plaats. 
Als laatsten waren Freek Bosveld en Mees 
Schneider aan de beurt bij de jongens 
junioren D. Zij renden een parcours van 2,3 
kilometer waarbij Freek finishte op plek 6 en 
Mees op plek 9.  
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SPERITIS 
 
Vorige week werd bekend dat pijltjesgooier Berry van Peer getroffen is door dartitis. Bij 
deze zeldzame aandoening blokkeren de hersenen zodat het pijltje niet meer losgelaten 
kan worden op het cruciale moment van de worp. De oorzaak van de storing wordt 
gezocht in het voortdurend herhalen van de beweging in training en wedstrijd. Een soort 
rsi voor darters dus. En hoe serieus dat kan zijn blijkt wel uit het lot van vijfvoudig 
wereldkampioen Eric Bristow, die in 1986 de eerst bekende dartitispatiënt werd. Een 
vergelijkbare aandoening blijkt te bestaan voor biljarters (keuitis of queueitis), 
boogschieters (rozenvrees) en schaatsers (zwabbervoet). Overigens kent men in 
Engeland queueitis als schouderpijn door te lang in de rij staan voor de kassa van een 
supermarkt. Op de website van GelreZiekenhuizen staat een lijst met vergelijkbare 
aandoeningen; men heeft er zelfs een specialist voor in dienst. Helaas staat daar ook 
Runner’s Dystonia bij. Dystonie is een algemene term voor een stoornis in de spier-
spanning. Dit kan allerlei oorzaken hebben en tot ernstige klachten leiden. Het kan 
voorkomen bij hardlopers en dan voelen als een soort rusteloos been dat niet meer wil 
doen wat de loper wil. De oorzaak wordt veelal gezocht buiten het lopen, het kan zelfs 
erfelijk zijn, maar de aandoening kan verergeren door het almaar herhalen van dezelfde 
(loop)beweging. 
Bij het lezen van de verhalen over de darter associeerde ik dat al snel met speerwerpen. 
Zou er iets als speritis of javelinitis bestaan? Zou je door te veel trainen op de techniek 
van de worp last kunnen krijgen van weigeringen zoals Berry van Peer deze ervaart? 
Zoeken op internet leert dat er inderdaad verstoringen van het bewegingsapparaat 
kunnen optreden bij speerwerpen. De vraag blijft alleen of de stoornis in potentie al 
aanwezig was of dat die door het speerwerpen zelf werd veroorzaakt. Maar een woord 
als speritis of javelinitis is nergens te vinden. 
Er zijn nog veel meer atletiekonderdelen waar iets dergelijks zou kunnen optreden: 
kogelstoten, kogelslingeren, hordenlopen. Denk aan de beelden van de polshoog-
springer die de hem toegestane tijd besteedt aan de concentratie voor de sprong, door 
steeds de stok iets naar voren te schuiven en dan weer terug te trekken. Tot er op de 
klok nog maar een paar seconden over zijn en hij aan zijn aanloop móet beginnen. Nooit 
zag ik zo’n springer op dat laatste moment weigeren, maar je kunt het je wel voorstellen. 
Iets vergelijkbaars doet een hoogspringer, door in gedachten, maar ook met het lijf, de 
springbeweging te imiteren. In de training herhalen we de cruciale bewegingen 
uitentreuren, tot het een automatisme wordt. Tot het helemaal ingesleten is, zoals je een 
trainer wel eens hoort zeggen. En dat is misschien net te veel. Want ingesleten komt van 
het werkwoord slijten en slijten is niet zo positief als het over je lijf gaat. Het is prima als 
een beweging een automatisme wordt, maar er moet geen slijtage optreden. Dus maar 
beter niet te ver doorvoeren. Ook in dit geval geldt: overdaad schaadt. 
Wat begon met de gedachte een grappige column te schrijven over dartitis en het 
zelfbedachte speritis, eindigt als een bloedserieus verhaal. Het bestaat en is erg genoeg 
als je er last van krijgt. Voorkomen is beter dan genezen en dat kan door goed naar het 
lichaam te luisteren en het inslijten van bewegingen niet te overdrijven. 
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AGENDA 

 
NOVEMBER 2017 
 
Zaterdag 25   Dordrecht  Wantijparkloop 

 
DECEMBER 2017 
 
Zaterdag 2   Oud-Beijerland Veldloopcompetitie 
 
Zaterdag 30   Dordrecht  Schapenkoppencross 
 
JANUARI 2018 
 
Dinsdag 2   Dordrecht  Nieuwjaarsreceptie + Nieuwjaarsloop 
 
Zaterdag 20   Dordrecht  Merwelandencross 
 
 
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 NIEUWSBRIEF: 
 

Uiterlijk op 15 december 2017 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van december 2017  
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COLOFON 

 

HET BESTUUR 
                                   
Van links naar rechts: 
Anja van Giels 
Bertus Harte 
Ad van de Kamp (voorzitter) 
Martin Matse 
Chris den Hartog (penningmeester) 
Jan van Dalen (secretaris) 
Frank de Visser (verenigingsmanager) 
Jan van Haren (2e voorzitter) 
 
Gos Koernap ontbreekt op de foto. 
 
 
 
 

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 
Maandag Zomer: 18:15 – 19:45 uur  
  Winter: 17:45 – 19:00 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 loopgroep Basis / 1 
Zaterdag  09:30 – 10:30 uur 
Maandag  19:15 – 20:15 uur 
Woensdag  19:15 – 20:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep 2 
Zaterdag  09:30 – 11:00 uur 
Maandag  19:15 – 20:45 uur 
Woensdag  19:15 – 20:45 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus) 
Dinsdag  19:15 – 21:00 uur 
Donderdag  19:15 – 21:00 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 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Zaterdag:  vanaf 10:00 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 (april - oktober) 
Dinsdag 21:00 – 22:00 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (oktober - april) 
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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 en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
 
 
 
 
Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 

Dinsdag 09:00 – 09:55 uur: Combiles – Yoga 
   10:15 – 11:10 uur: 55+ – Body Shape 
   18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: Powerpump 
Woensdag 09:00 – 09:55 uur: BBB 
   16:30 – 17:30 uur: Streetdance 7 - 9 jaar 
   18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
   19:45 – 20:40 uur: Powerpump 
   20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape 
Donderdag 09:00 – 09:55 uur: Pilates 
   18:45 – 19:40 uur: Zumba 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: Flow Yoga 
Vrijdag  09:00 – 09:55 uur: Powerpump 
   13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi 
   18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20 
Zaterdag 09:30 – 10:25 uur: Zumba 
   10:35 – 11:25 uur: Zumba 

 
 
 
 
Loopgroep Senioren? 
 
Je wordt een dagje ouder en het kost steeds meer moeite om je rondjes hardlopen te volbrengen. 
Tijd om de loopschoenen aan de wilgen te hangen?  
Om deze knoop niet door te hoeven hakken heb ik eerst eens gekeken naar alternatieve 
trainingsmogelijkheden. Het viel me daarbij op dat er geen enkele mogelijkheid is om overdag met 
een groepje senioren een paar keer per week (twee of drie keer) wat rondjes  hard te gaan lopen (tot 
maximaal 15 km). Ook wat rondneuzen op internet leerde me dat dit ook geen mogelijkheid is bij 
naburige atletiekverenigingen. 
 
Wie heeft er belangstelling om met mij binnen Fortius een Senioren Loopgroep te starten die 
overdag gaat trainen ? 
 
Jan de Geus 
06-41009636 
jadegeus@hotmail.com 
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