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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 de derde week van november 
verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 15 
november 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.  

http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/contact/adres-en-route-2
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/contact/adres-en-route-2
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VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
En daar is de oktober Fortius nieuwsbrief weer. Met 
nieuws uit de vereniging, wedstrijdverslagen, 
aankondigingen en stukjes van onze lezers. Vooral met 
dat laatste is de redactie erg blij. De oplettende lezer 
zal al hebben opgemerkt dat er steeds meer bijdragen 
verschijnen van leden. En dat is goed, want we willen 
een Fortius nieuwsbrief zijn van de leden voor de 
leden.  
Deze maand staat in het teken van de grootste 
wedstrijd die onder de vlag van Fortius wordt 
georganiseerd: de Drechtstadloop. Zie ook het kader 
hiernaast en de aankondigingen en oproepen in de 
rubriek Weg en Veld. In de volgende nieuwsbrief 
uiteraard uitgebreide verslagen en terugblikken. 
Maar natuurlijk is Fortius er niet alleen voor de 
wegatletiek. Op de baan wordt ook gepresteerd. Zo 
schreven we dit keer weer een heus Nederlands record 
bij en deden onze competitieploegen het uitstekend op 
landelijk niveau. 
Verder hebben we natuurlijk onze bekende rubrieken.   
 
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 november: 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  
 

 
DRECHTSTADLOOP 

 
ZONDAG 4 NOVEMBER 

 

We verwachten de hele Fortius gemeen-
schap op zondag 4 november op het 
Statenplein om er weer een geweldig 
sportfeest van te maken. Of dat nu als 
deelnemer, vrijwilliger, supporter of 
gewoon belangstellende is, kom naar 
het Statenplein of sta ergens langs het 
parkoers.  
De voorbereidingen zijn in volle gang, 
maar we kunnen nog steeds enkele 
vrijwilligers gebruiken. Voel je je 
geroepen, meld je aan, mail naar: 
petervdeijnden@kpnmail.nl. 
 
Tot ziens op 4 november. 
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VAN HET BESTUUR 
 
 

[door Jan van Dalen] 
 
 

 In de afgelopen maanden zijn er veel atleten en atletes, zowel op de baan als op de weg en 

zowel nationaal als internationaal, actief geweest en hebben individueel en als team goede 

prestaties neergezet. Gaarne verwijs ik naar deze nieuwsbrief voor alle prestaties. Het bestuur 

is trots op jullie en dat Fortius op de kaart wordt gezet. 

 In de nieuwsbrief van september meldde ik dat een viertal douches (twee voor heren en twee 

voor dames) zijn betegeld.  Diverse leden hebben mij benaderd waarom niet alle douches zijn 

gerenoveerd. Navraag bij de “Stichting Accommodatie Overdekte Reeweghal” leerde mij dat 

de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. In de planning stonden voor 2017, 2018 en 

2019 elk twee doucheruimtes. In 2017 is het er niet van gekomen, waardoor er nu vier in 2018 

zijn aangepakt. Dus in 2019 volgen de laatste twee. Daarnaast zullen mogelijk ook de 

plafonds meegenomen gaan worden.  

 Tevens meldde ik in diezelfde nieuwsbrief het niet doorgaan van de Dwars door Dordtloop in 

2019 wegens gebrek aan organisatoren. Het bestuur vindt het jammer dat deze loop, een 

begrip in Dordrecht, van de kalender verdwijnt. Het bestuur wil onderzoeken wat de 

knelpunten zijn en in overleg gaan met de gemeente Dordrecht om te bezien waar zij Fortius 

mee kunnen ondersteunen. Zijn er leden die de DDD een warm hart toedragen en ook vinden 

dat deze loop bij Dordrecht hoort en in 2019 weer gelopen moet worden, meld je dan aan bij 

de Verenigingsmanager, e-mail fortiusmail@gmail.com.  

 Er worden elk jaar door de overheid nieuwe eisen gesteld aan het organiseren van 

evenementen, voornamelijk op het gebied van de veiligheid. Dit jaar had de WOC van de 

“Drechtstadloop” ook hiermee van doen. Daarnaast de uitdaging om veel leden of anderen 

bereid te vinden om als parkoersmedewerker actief te zijn. Echter het is de WOC wederom 

gelukt om de organisatie rond te krijgen. De loop staat gepland op 4 november 2018. Het zou 

leuk zijn als er een grote deelname is van de Fortius atleten en atletes. Zie de aankondiging 

op de website: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/wedstrijden-en-

evenementen/wegatletiek/drechtstadloop. 

 Door de pensionering van onze kantinemedewerker is er een probleem ontstaan bij de 

zaterdagochtendbezetting van de kantine. Het is het bestuur niet gelukt om leden/vrijwilligers 

te vinden die hierbij willen helpen. Het bestuur doet een dringende oproep aan de ouders 

van de jeugd om te willen assisteren bij het inschenken van koffie, thee, frisdranken en 

dergelijke. Aanmelden kan bij de Verenigingsmanager, fortiusmail@gmail.com.     

 

 

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

 [door Joke Torbijn] 

 

NEDERLANDS RECORD 
 
Deze zomer keken enkele vrouwen masters van Fortius toe hoe een clubteam 
van GVAC Veldhoven tijdens een competitiewedstrijd een Nederlands record 
Zweedse estafette V50 liep in 3:31. “Dat kunnen wij sneller”, werd toen meteen 
zelfverzekerd opgemerkt. De eerste mogelijkheid om daadwerkelijk een aanval 
op het record te doen, was op zondag 30 september op de Nederlandse 
estafettekampioenschappen in Amstelveen. 
Het estafetteteam van Fortius was samengesteld uit Carine Banga op de 400 m, Jeannette Koene 
op de 300 m, Joke Torbijn op de 200 m en Anja van Giels op de 100 m. Deze 50+-dames slaagden 
ruimschoots in hun recordpoging. Ze zetten een tijd van 2:59,24 neer, waarmee gerust gesproken 
mag worden van een verpulvering van het bestaande nationale record (zie foto op pagina 10). 
 
 

CLUBRECORDS 
 
Het hierboven genoemde Nederlandse estafette-record is uiteraard ook een clubrecord V50. 
 
AV Spirit in Oud-Beijerland organiseerde op zaterdag 1 september een baanwedstrijd met allerlei 
incourante loopafstanden. Zo stond er bijvoorbeeld een 60 meter voor junioren en senioren op het 
programma, een afstand die normaal gesproken alleen indoor wordt gelopen. Het leverde Dale 
Casilio (MSen) het officieuze clubrecord 60 meter outdoor op. Hij liep de afstand in de buitenlucht in 
7,60 s.  
 
Joke Torbijn verbeterde tijdens de WK Masters in Malaga twee clubrecords in de categorie V60. Op 5 
september liep zij de 100 m in 15,73 en op 7 september de 200 m in 33,17.  De records stonden al 
op haar naam.  
 
In de landelijke competitiefinale 
voor junioren B op 16 september 
in Eindhoven evenaarde Duane 
van Dijkhuizen met 4,20 m het 
clubrecord polsstokhoogspringen 
voor jongens junioren B. Hij deelt 
het record met Yannick Slikboer, 
die in 2004 dezelfde hoogte 
sprong.  
 
 
 
 
 
 

Er zit nog veel meer in voor Duane dan 
die 4,20 m. Zo te zien is er nog hoogte 
genoeg. 
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Irene Vink liep in de finale van de masterscompetitie op 23 september in Breda in de stromende 
regen de 1500 m in 5:59,05. Ze verbeterde daarmee het clubrecord V45/V50/V55 met 0,19 s. 
 
Tijdens de clubkampioenschappen werden er bij de masters vier clubrecords verbeterd dan wel 
gevestigd: Joop van den Brink verbeterde zijn clubrecord discus M85 naar 20,85 m. Ko Florusse 
vestigde met 1,20 m een record hoogspringen M65, Wil Florusse verbeterde haar record 
discuswerpen V70 met 2 cm naar 22,20 m en Joke Torbijn verbeterde het clubrecord verspringen 
V60 naar 3,62 m. Het oude record stond met 1,77 m op naam van Dini Grootenboer. 
 
 
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. 
 
 

Juiste clubnaam in de uitslagen 
 

Het valt op dat in de uitslagen van wedstrijden nog steeds de oude clubnamen AV Parthenon en DK en AV 
Hercules opduiken. Ook bij de laatste Dam tot Damloop op 23 september stond Ruben Scheurwater nog 
vermeld onder AV Parthenon. Ook blijkt er voor Nay Seddik steeds Dordrecht achter haar naam te verschijnen 
in plaats van Fortius. Let er bij inschrijving op dat je geregistreerd wordt als Fortiusatleet. De enige manier 
om de clubnaam Fortius gemeengoed te laten worden, is om de organiserende verenigingen telkens te wijzen 
op de juiste benaming. Als je bij het inschrijven (in Atletiek.nu) merkt dat je niet de clubnaam “Fortius” kan 
kiezen, stuur dan gerust even een mailtje aan de organisatie om dit door te geven. Ze zijn vaak blij als iemand 
hen erop wijst en het is eenvoudig aan te passen. 
Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Zo kreeg de redactie een mail van een van onze leden waarin hij schrijft 
dat hij zich bewust bij wedstrijden inschrijft onder de vermelding Dordrecht als hij vermoedt dat zijn prestatie 
niet geweldig zal zijn. Daar staat dan tegenover dat hij wel Fortius gebruikt als hij in topvorm is en denkt een 
goede tijd te kunnen lopen. Zo wil hij blijkbaar alleen goede prestaties in de boeken hebben. Een persoonlijke 
keus, die we respecteren, maar niet altijd kunnen uitvoeren. Het wordt voor de redactie wel erg lastig als we 
aan de ene kant boze mails krijgen van atleten die met Dordrecht achter hun naam niet worden vermeld in de 
nieuwsbrief en aan de andere kant boze mails van atleten die wel worden vermeld. Differentiëren wordt wel 
heel lastig in zo’n geval. Overigens zijn we van mening dat de schrijver van de mail zich voor geen enkele 
prestatie hoeft te schamen. Juist die atleten die in de voorhoede van de wedstrijden eindigen (in hun 
categorieën), willen we graag in de nieuwsbrief.   
 

[Advertentie] 
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Het Wedstrijddebuut van de Racerunners 
 

 [door Carla Timmers en Jolanda van der Giessen, trainers racerunnen] 

 

Fortius Clubkampioenschappen op 6 oktober: de racerunners 
 
Sinds mei dit jaar wordt er bij Fortius door een enthousiaste groep kinderen getraind in racerunners. 
Een racerunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun waarmee gelopen en 
gerend kan worden. 
Op zaterdag 6 oktober was er voor de racerunners de kans om mee te kunnen doen aan een eerste 
wedstrijd: de Fortius Clubkampioenschappen. Ondanks dat alle kinderen en trainers toch een klein 
beetje gespannen waren is er goed gepresteerd en zijn de eerste baanrecords gelopen. 
Na een korte warming-up volgde de eerste start van de 60 meter. Onder aanmoediging van ouders, 
opa’s en oma’s en andere Fortius supporters was het een spannende race. 
Na een pauze werd onder zomerse temperaturen ook nog de 400 m gelopen door drie kinderen. Ook 
hierbij hebben de supporters de kinderen heel goed aangemoedigd.  
Inmiddels wordt er al weer hard getraind voor deelname aan de DrechtStadLoop. 
 
60 meter: 
Bjørn Wesling  15,35 
Marie Claire Lanser 17,28 
Tatum den Boer  17,55 
Jeremy de Weerd  25,56 

400 meter: 
Bjørn Wesling  2:01,09 
Tatum den Boer  2:09,79 
Jeremy de Weerd  3:19,60 

 
 
 
  

De start van de 60 meter en …………het trotse podium (met certificaat) na afloop. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 

 

COMPETITIE 2018 
 
In de vorige nieuwsbrief stond al te lezen hoe onze D-meiden vijfde van Nederland werden in de 
landelijke competitiefinale. In de tweede helft van september traden de jongens junioren B en de 
masters van Fortius aan in hun nationale finales.  
 
Finale Junioren B 
 

Zondag 16 september werd in Eindhoven de 
landelijke finale in de competitie voor junioren B 
gehouden. De jongensploeg van Fortius had zich 
als twaalfde voor deze finale geplaatst, maar 
eindigde uiteindelijk drie plaatsen hoger. Duane van 
Dijkhuizen haalde de meeste punten binnen met zijn 
hoogte van 4,20 m bij het polsstokhoogspringen, een 
evenaring van het clubrecord JJB (zie foto op pagina 
5). Duane had een topdag, want bij het verspringen 
lukte het hem voor het eerst om de zes meter te 
halen. Er waren meer goede prestaties in de 
Fortiusploeg.  
Finn Joosten leverde een mooie speerworp van 
41,12 m af en gooide de discus 34,96 m ver weg. 
Yannick de Burbure stootte de 5 kg-kogel naar 12,30 
m en sprong 1,60 m hoog. Tibo Visser liep de 110 m 
horden in 16,68 en de 1500 m in 4:24,28. Arther 
Kuwas ging flitsend van start op de 100 m, maar 
verspeelde zijn koppositie door een struikelpas. Zijn 
eindtijd was 12,19. Quinten van der Elst liep de 400 
m in 52,99. Ook Ivar de Koning liep de 400 m en 
deed dat in 58,97. De 4 x 100 m liepen Arther, Ivar, 
Duane en Quinten in 46,49. 
Bij elkaar leverden de prestaties van het 
Fortiusteam 6865 punten en een negende plaats 
van Nederland op.  
 
Finale Masters 
 
De masters van Fortius hadden het ook dit jaar weer 
geflikt: ze stonden met een mannenploeg en een 
vrouwenploeg in de landelijke finale. Die werd op 
zondag 23 september verwerkt op de baan van AV 
Sprint, een prachtige locatie gelegen in het Mastbos 
in Breda. Helaas drukte regen, regen en nog eens 
regen een stempel op de wedstrijd. 

 Finn Joosten (midden) bereidt zich met zijn 
 concurrenten voor op de speerwerpwedstrijd. 

Arther Kuwas, de kleinste van het veld, maar als 
eerste van start op de 100 m. 
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Voor sommige onderdelen was het echt niet te doen. 
Niet voor de atleten en evenmin voor de juryleden. 
Het hoogspringen werd afgelast vanwege de natte, 
gladde aanloop. Het kogelstoten ging wel door, maar 
de werpbak was zo drijfnat dat de afdrukken van de 
kogels amper te zien waren. Overbodig te zeggen 
dat de prestaties werden gedrukt door het slechte 
weer. De enige uitzondering vormde Irene Vink (V55) 
die het klaarspeelde om op de 1500 m in 5:59,05 net 
onder haar persoonlijk- en clubrecord te duiken. 
Carine Banga (V50) liep op de 400 meter ook nog 
best een goede tijd. In 71,17 bleef ze niet heel ver 
verwijderd van haar persoonlijk record. Voor het 
overige waren de individuele prestaties niet van dien 
aard dat die nu speciaal in deze nieuwsbrief vermeld 
moeten worden. Uiteraard hadden ook de concurren-
ten last het slechte weer, zodat de strijd om de titel 
van landskampioen in grote lijnen gelijk bleef. Voor 
de Fortiusmannenploeg was het wel een nadeel dat 
het hoogspringen kwam te vervallen, want Jurgen 
van Berkum is altijd goed voor een flink puntenaantal 
op dat onderdeel en dat liep onze club nu mis.  
Tijdens de wedstrijd stonden beide Fortiusploegen 
nog heel even in de top-3, maar die posities konden 
ze niet tot het einde vasthouden. De vrouwenploeg 
eindigde op de zesde plaats, wat boven verwachting 
was. De mannenploeg werd tiende. 
Traditiegetrouw werd er als afsluiting van de 
competitie met elkaar gegeten. Het goede eten, de 
gezelligheid en de warmte in restaurant De 
Boschwachter deden de kou en de regen snel 
vergeten.  
 
We willen de Fortiusjuryleden die met ons 
meegingen naar de competitie nog eens hartelijk 
bedanken. Frans, Arie en Martin, top dat jullie dit 
voor ons wilden doen! 
 
 
 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2018 GESLAAGD 
 
Op zaterdag 6 oktober werd de tweede editie van de Fortius clubkampioenschappen op de baan 
gehouden. Mede door het mooie weer werd het een sfeervol evenement. Er waren opvallend meer 
deelnemers dan vorig jaar en enkele actieve ouders hadden gezorgd voor leuke nevenactiviteiten. Zo 
stond er een poffertjeskraam waar alle deelnemers gratis poffertjes konden krijgen, een kraampje 
waar tweedehands sportartikelen werden verkocht en er was - gekoppeld aan de Grote Clubactie - 
een extra loterij waar heel speciale prijzen gewonnen konden worden. Bovendien werden er goede 
prestaties geleverd. 

Beelden zeggen vaak meer dan tekst. Hoe nat kan het 
zijn in de droogste zomer sinds mensenheugenis? Irene 
Vink, zesde van links, liet zich er niet door ontmoedigen. 

Carine Banga op weg naar een goede tijd op de 400 m. 
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Een paar in het oog springende persoonlijke 
records: de 1,80 m hoog van Quinten van der 
Elst (JJB), Duane van Dijkhuizen (JJB) liep de 
100 m in 11,75 en Maxim de Vries (JJC) in 
12,29, Wessel de Lange (JJC) 37,43 speer, Tes 
van Noort (MJB) 100 m in 13,47, Anniek de 
Lange (MJD) 400 m in 69,24, Julia van Dorp 
(MJD) 25,77 m met de speer. Ook opmerkelijk: 
Anna van Stigt die als enige vrouw op de 5000 m 
in 20:45,96 alle mannen te snel af was. 
Nieuw op het programma waren de racerunners, 
die de afstanden 60 m en 400 m aflegden. Een 
verslag hiervan is te vinden op pagina 7. Zie ook 
de jeugdprestaties in de jeugdrubriek. 
 
 
 

UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius.  
 
Op zondag 9 september werd door THOR in Roosendaal de eerste wedstrijd in de jaarlijkse 
hoogspringcompetitie georganiseerd. Eri van Berkum van Fortius werd tweede bij de meisjes 
junioren B met 1,42 m. Jacqueline Janssen werd tweede bij de vrouwen senioren met 1,37 m. Twee 
weken later werd de tweede wedstrijd in de hoogspringcompetitie georganiseerd onder de 
veelbelovende naam Grande Finale. Ondanks het natte weer sprongen Eri en Jacqueline allebei nog 
1,38 m hoog. Eri werd er bij de meisjes junioren B eerste mee en Jacqueline werd bij de vrouwen 
senioren tweede.  
 
Julia van Dorp (MJD) deed op zondag 16 september mee 
aan een wedstrijd van AV ‘40 in Delft. Ze liep de 60 meter 
in 9,55, sprong 3,71 m ver en stootte de kogel naar 7,66 
m. Op alle drie de onderdelen werd ze tweede. 
 
In de uitslagen van de FLEX-meeting die CAV Energie op 
zondag 23 september in Barendrecht organiseerde staan 
opvallend veel DNS’s genoteerd. Veel ingeschreven 
atleten zagen van deelname af vanwege het slechte weer. 
Enkele bikkels van Fortius deden wel mee. Maaike Boon 
(Vsen) overbrugde bij hink-stap-sprong 9,21 m. Kaan 
Mollaoglu (JJA) sprong 2,70 polshoog en Karlijn Schouten 
(MJB) 2,90 m. Zie verder in de jeugdrubriek. 
 
Op pagina 5 heb je al kunnen lezen over het Nederlands 
estafetterecord van de V50 van Fortius op de nationale 
kampioenschappen estafette die in het laatste weekend 
van september in Amstelveen plaatsvonden, maar 
behalve het vrouwen mastersteam werd Fortius ook nog 
vertegenwoordigd door drie pupillenteams en zeven 

Het jurylid mag dan wel de andere kant op kijken, maar 
Quinten gaat er echt wel overheen. 

Het estafetteteam dat het Nederlands record V50 
brak. V.l.n.r.: Carine, Jeanette, Joke en Anja. 

10 

http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius


 

 

juniorenteams. De pupillen hadden hun wedstrijden op zaterdag en ook de estafettes 4 x 100 m voor 
de junioren werden op de eerste dag van de NK verwerkt. Fortius deed mee bij de junioren jongens 
en meisjes B. Waar de B-meiden vorig jaar nog goed waren voor een zilveren plak, lukte het Sophie 
van der Spoel, Miranda van Dijk, Tes van Noort en Claudia Noordzij dit keer niet om de finale te 
halen. Ze sneuvelden in 53,39. De jongens junioren B (Quinten van der Elst, Yannick de Burbure, 
Duane van Dijkhuizen en Ivar de Koning), vorig jaar bij de C-junioren nog vierde, slaagden er met 
46,75 evenmin in om de finale te bereiken. 
De B-meiden kwamen op zondag nog een keer naar Amstelveen, nu voor de Zweedse estafette 
(400-300-200-100). De concurrentie was sterk. In 2:33,12 werd het Fortius-viertal negende.  
De D-junioren, meisjes en jongens, liepen op zondag twee verschillende estafettes. Het begon ’s 
morgens met de Zweedse estafette en in de middag waren er de 4 x 60 voor de meisjes en 4 x 80 
voor de jongens. De D-meiden eindigden hoog in het klassement. Op de 4 x 60 werden Julia, Yoni, 
Anniek en Cristy in 32,85 vijfde van de 24 teams. Op de Zweedse estafette werden Cristy, Anniek, 
Yoni en Savannah in 2:37,20 zevende.  
De jongens junioren D (Yuma, Sven, Lucas en Thomas) liepen de Zweedse estafette in 2:45,52 en 
de 4 x 80 in 46,48. 
 
 

INDOORWEDSTRIJDEN IN DE REEWEGHAL 2018/2019 
 

In onze thuishal worden in het indoorseizoen 2018/2019 de volgende wedstrijden georganiseerd: 
 

Zaterdag 27-10-2018 Indoor Recordwedstrijden voor alle categorieën (inschrijving gesloten) 
Zaterdag 12-01-2019 Organisatie StARD: Indoor junABC/SEN/MAS 
Zaterdag 09-02-2019 Organisatie StARD: Indoor junD en pupillen 
Zondag 17-03-2019 Fortius Indoor voor alle categorieën 
 

Schrijf op tijd in: De indoorwedstrijden in Dordrecht lopen meestal erg snel vol. Schrijf daarom zo vroeg 
mogelijk in. Inschrijven kan via Atletiek.nu. Actuele informatie: www.fortiusdrechtsteden.nl.  

 
De data van de Nederlandse kampioenschappen indoor 2019 in Apeldoorn zijn (info www.nkindoor.nl): 
 1-3 februari NK indoor Masters 9-10 februari NK indoor Junioren (A/B) 
 2-3 februari NK indoor Meerkamp 16-17 februari NK indoor Senioren 
 

 
Zorg voor de juiste spikespuntjes 
 
De sportvloer in de atletiekhal is spikebestendig, maar al te lange of te scherpe puntjes zijn verboden. Gebruik 
daarom puntjes met een maximale lengte van 5 mm en een stompe punt, zoals bijvoorbeeld van Asics met 
typenummer TTP982/5mm. Te verkrijgen bij de betere sportzaken in Dordrecht en bij de Spikeshop in 
Reeuwijk. Ook toegestaan zijn de indoorpuntjes zoals die ook in Galgenwaard in Utrecht worden gebruikt: type 
Christmas tree, colour black, size 5 mm. Ook die hebben een vlakke onderkant. 

 
     fout:             goed:            goed: 

Bij het aantreffen van onjuiste spikes zijn de trainers, 
wedstrijdleiders en halbeheerders gemachtigd je te 
verwijderen uit de trainingen, wedstrijden of de sporthal. 
Het is verboden om met spikes de tribunes en balustrades te 
betreden. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 

De wedstrijden waar de meeste Fortiusdeelnemers waren te 
vinden concentreerden zich in het weekend van 6 en 7 oktober: de 
Molenloop in Alblasserdam en de Singelloop in Breda. Mochten er 
ook elders atleten hebben gelopen die hieronder niet zijn vermeld, 
stuur ons gerust je uitslagen en avonturen, zodat we zo compleet 
mogelijke berichtgeving kunnen maken. 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 
november binnen zijn op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

Wedstrijden in september en oktober 
 
Op 23 september werd Ruben Scheurwater 39ste op de 10 EM tijdens de zeer sterk internationale 
Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam. 
Ook op 23 werd in Willemstad de Vestingloop gehouden met afstanden variërend van 5 km tot de 
halve marathon. Eigenlijk hadden we daar wat meer Fortiusatleten verwacht, maar misschien zijn er 
aan onze aandacht ontsnapt. Wat wel opviel was dat we twee keer de naam Marco Huijsdens 
tegenkwamen, eerst als 23ste op de 5 km in 25:11 en daarna ook nog eens als 57ste op de halve 
marathon in 1:43:11. Jeffrey Derks liep ook de halve marathon en finishte als 101ste in 1:51:16. 
 
De Molenloop in Alblasserdam op 6 oktober mocht zich verheugen in een grote toeloop van Fortius. 
Lang zagen we Aïssa Marguoum niet in de uitslagen, maar ineens was hij weer terug, en hoe. 
Meteen winnaar bij de M55 voor de vroegere Nederlands kampioen op de marathon Gerard Smit. 
Verder waren er ook drie tweede plaatsen bij de dames: Annemarie Kersbergen, Nay Seddik en 
Gerda Huiskamp. Uitslagen 10 EM: 
  

MSen 
 4 Anco Oomsen 1:02:32 
 30 Jeffrey Derkx 1:26:40 
 33 Patriek Derkx 1:33:16 
 
M35 
 6 Lennaert den Hoed 1:04:21 
 
M45 
 13 Wilfred Krol 1:11:12 
 16 Jan-Willem Mennink 1:13:34 
 30 Dick van Kerkhof 1:25:05 
 31 Erik Jan Rem 1:25:45 

 33 Andre van Dam 1:26:45 
 44 Maurits van Vijfeijken 1:32:41 
 50 Jan Willem v. d. Hoek 1:37:27 
 
M55 
 1 Aissa Marguoum 1:02:25 
 7 Geert Dekker 1:15:31 
 21 Johan de Jong 1:24:43 
 
VSen 
 2 Annemarie Kersbergen 1:09:00 
 8 Margriet Halbertsma 1:27:31 
 

V35 
 2 Nay Seddik 1:14:19 
 
V45 
 2 Gerda Huiskamp 1:16:29 
 10 Annemarie Malschaert 1:28:31 
 15 Ellen Visser 1:34:02 
 
MRecr, 5 EM 
 32 Leo Fioole 43:22 
 46 Theo Schefers 48:01 

 
 

Een dag later, op 7 oktober, trok ook een grote groep naar de Singelloop in Breda. Ruben 
Scheurwater werd er achttiende bij de MSen in 1:06:56. Dat belooft weer wat voor de 
Drechtstadloop. Hij was de enige Fortiusatleet die we terugvonden in de officiële halve marathon 
wedstrijd. Andere deelnemers met Fortius achter hun naam konden worden teruggevonden in de 
recreantencategorieën. Hier volgen de uitslagen van die categorieën:  
 

Foto Jos Nieuwland 
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Mannen ½M 
 288 Frans W Engelhart 1:41:54 
 512 Daan van Strien 1:47:18 
 680 Jonathan de Reus 1:52:11 
 785 Fons van de Kar 1:54:47 
 849 Willem Pankow 1:56:14 
1181 Harry Bouw 2:09:39 
1211 Harm de Jonge 2:11:43 
 
Vrouwen ½M 
 38 Laura Breeman 1:46:51 
 

Mannen 10 km 
 549 Albert Martens 45:44 
2325 Bert van der Leer 54:32 
2542 Herman Bavinck 55:28 
3559 Richard Zuiderent 1:01:58 
3671 Martin Camfferman 1:03:45 
3695 Hans van der Gracht 1:04:11 
3849 Dirk Vroon 1:08:43 
3919 Jan Van Someren 1:18:30 
 
Vrouwen 10 km 
1299 Petra Van der Gracht 59:49 

1300 Esther Hofland 59:49 
1702 Esther Vermeulen 1:03:28 
2044 Petra Noorland 1:08:43 
2162 Chantal Koonings 1:18:31 
 
Mannen 5 km 
 63 Eloy Urbano Cruz 19:41 
2548 Jan Van der Ham 38:07 
 
Vrouwen 5 km 
 174 Sabina Rombout 26:10 
2447 Monique van der Ham 38:08 

 

Op zondag 14 oktober werd in de Drunense Duinen een Devil’s Trail gelopen. Bij de vrouwen liep 
Marie Louise Ruben de 11,1 km lange Lucifer trail en finishte als 119de in 1:30:50. Marcel Ruben 
legde het parkoers twee keer af voor de 22,2 km lange Moenen trail. Hij eindigde als 64ste in 2:28:24 
en werd gevolgd door Erwin de Meij, die als 99ste binnen kwam in 2:41:10. Bij de vrouwen werd 
Bianca Bechthold 41ste in 2:58:36. Roy Werner vond twee rondjes niet genoeg en maakte er met 33,3 
km een helse trail van. Dat weerhield hem er niet van om keurig zevende te worden in 2:34:56. 
 
 

[door Frans Thomas] 

 

Vier leden van Fortius hebben meegedaan aan de 
Social Run 
 

Van vrijdag 21 t/m zondag 23 september 2018 heeft de 
SocialRun plaats gevonden. De SocialRun is een non-stop 
estafetteloop van 555 kilometer rondom het IJsselmeer. Het 
doel van de SocialRun is bespreekbaarheid en begrip 
stimuleren rondom psychische aandoeningen. De missie: 
#meedoeniswinnen. Myriam Lightenberg, Brigitta van Slooten, 
Frans Thomas en Ineke Wösten hebben allen meegedaan met 
Team IndigoZHZ-Yulius. Ondanks de soms barre 
weersomstandigheden en de koude nachten hebben ze het 
allemaal volbracht en heeft het team na ongeveer 50 uur de 
finish bereikt. We zijn trots op deze prestatie. 
 
 
 

KUSTMARATHON 
 

     [door Irene Vink] 
 

Zaterdag 6 oktober was de Kustmarathon. Vorig jaar was ik er als toeschouwer en 
vond ik het zo leuk dat ik dit jaar zelf heb mee gedaan. Het was een geweldige dag. 
Prima organisatie en verzorging onderweg. Veel publiek langs de kant. Het weer was 
lekker, ietsje aan de warme kant maar dat mocht de pret niet drukken. De start was in 
Burgh Haamstede. De eerste 20 km waren goed te doen, daarna begon het…. Ruim 
10 km over het strand en daarna volgden hoge trappen, glooiende duinpaden, nog 
een klein stukje strand en een laatste hoge trap om de dijk op te komen en tenslotte 
de finish in Zoutelande in een grote zandbak. Ik vond het een prachtige route en heb 
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er zeer van genoten onderweg. In mijn leeftijdscategorie (V55-64) ben ik 
eerste geworden. Bij de prijsuitreiking heb ik een grote bos bloemen 
gekregen en een echte Zeeuwse Kei.  
Hieronder de uitslagen van de lopers die erbij waren (hopelijk vergeet ik 
er geen, maar voor zover ik weet zijn dit ze).  
 

Hans van den Kerkhof 3:55:17 
Irene Vink   3:55:25 
Leon Goor   4:08:01 
Anky Kroon   4:20:34 
Bianca Gerritsen  5:04:17 
Astrid van Tricht  5:04:18 
Hans van Ginneken  5:08:04 (het was zijn tiende 

Kustmarathon!) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nog even uw aandacht voor de DRECHTSTADLOOP 
 

DRECHTSTADLOOP ZONDAG 4 NOVEMBER - OPROEP VRIJWILLIGERS 
 
De voorbereidingen voor de organisatie van de 
Drechtstadloop zijn in volle gang. Elk jaar wordt de 
organisatie weer gesteund door ongeveer 150 
vrijwilligers. Toch blijft het vaak spannend tot op de 
laatste dag of er voldoende mensen bereid gevonden zijn 
om de Drechtstadloop tot een groots evenement te 
maken. Dus meld je aan als je niet deelneemt aan de loop 
- ook familieleden, buren, vrienden zijn welkom als 
vrijwilliger. 
Doe het, want alleen met jouw hulp is de organisatie in 
staat om er weer een geslaagde dag van te maken! 

 
Mail naar: petervdeijnden@kpnmail.nl  

14 

mailto:petervdeijnden@kpnmail.nl


 

 

 

Wedstrijdkalender oktober, november en december 
 

De komende maand staat alles in het teken van de Drechtstadloop. Op 4 november zijn er dan 
ook geen andere wedstrijden op de agenda gezet. Wij rekenen er gewoon op dat iedereen op 
het Statenplein te vinden zal zijn, als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer. We gaan er weer 
een groots feest van maken. En als de spieren dan weer een beetje hersteld zijn gaan we 
natuurlijk lekker loslopen tijdens de Wantijparkloop twee weken later. Merk verder op dat het 
crossseizoen ook weer begonnen is. Mocht je wedstrijden zoeken verder van huis, ga dan 
naar bekende sites zoals www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel 
Nederland en zelfs in België. 
 
Oktober 
 

27 Schoonhoven Dijkloop   www.avantri.nl 
28 Etten-Leur  Marathon Brabant  www.marathonbrabant.nl 
 
 

November 
 

3 Papendrecht AV Passaat Cross  www.avpassaat.nl 
3 Woudrichem  Vestingstadrun  www.altenaroadruncircuit.nl 
4 Dordrecht  Drechtstadloop  www.drechtstadloop.nl 
10 Burgh-Haamstede Mosselloop cross  www.avdeltasport.nl 
11 Kaatsheuvel  Maresia cross  www.tvwaalwijk.nl 
16 Rotterdam  Kralingen by Night trail zie agenda: www.hardlopen.nl 
17 Monster  Halve Marathon  www.halvemarathonvanmonster.nl 
17 Dordrecht  Wantijparkloop  www.fortiusdrechtsteden.nl 
18 Nijmegen  Zevenheuvelenloop www.nnzevenheuvelenloop.nl 
24/25 Tilburg  Warandeloop  www.warandeloop.nl 
25 Rotterdam  Dickie Kloos Cross  www.pacrotterdam.nl 
 
 

December 
 

2 Vlaardingen  Halve Marathon  www.avfortuna.nl 
2 Baarle-Nassau Enclavcross   www.gloria-atletiek.nl 
2 Oostvoorne  Voorne’s Duin Trail www.voornesduintrail.nl 
9 Rotterdam  Bruggenloop  www.bruggenloop.nl 
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FORTIUS Wantijparkloop 2018 
 

 
Op zaterdag 17 november 2018 wordt (na de succesvolle 
herstart in 2017) de bekende en aloude Wantijparkloop 
georganiseerd door FORTIUS. 
 

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 
beperkte kleedgelegenheid, maar geen douchemogelijkheid. 
 

Er kan voor-ingeschreven worden via www.inschrijven.nl. t/m 
donderdag 15 november 23:59. Aan de jeugdlopen t/m 13 jaar 
kan gratis worden deelgenomen, het inschrijfgeld voor de 10 en 
5 km is € 5,00. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 Inschrijfbureau open vanaf        9:45 

 Start 1 km meisjes en jongens, geboortejaren 2010 t/m 2013 11:00 

 Start 2 km meisjes en jongens, geboortejaren 2006 t/m 2009 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  voor 
deze mooie herfstloop in het Wantijpark. 
 
Voor verdere informatie zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
Of neem contact op met Maarten Vogelezang. 
Telefoon: 078-6149684 
e-mail: maarten@vogelezang.nl 
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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. 
 
 

Finale pupillencompetitie 2018 bij AV Spirit in Oud-Beijerland 
 

 [door Kiki en Daniel Hermus] 
 

Op zaterdag 15 september werd de vijfde en laatste wedstrijd georganiseerd van de pupillen-
competitie 2018. Aan het eind van deze wedstrijd zou bekend worden welke pupillen het eindpodium 
hadden gehaald met de beste resultaten uit vier van de vijf wedstrijden. Voor aanvang van de 
wedstrijd kreeg elke pupil al een herinneringsmedaille van de StARD (Stichting Atletiek Regio 
Dordrecht), dus die hadden ze al verdiend zonder een prestatie neer te zetten op deze dag. 
Daarna kon de wedstrijd starten met in de ochtend de kleinste pupillen. Het benoemen waard is het 
nieuwe clubrecord op de 4 x 40 meter estafette gelopen door de jongens pupillen mini. Thijs, Tinus, 
Ilay en Sjors verbeterden het record naar 32,72 seconde, gefeliciteerd jongens. Hieronder volgen de 
eindklasseringen van de mini- en de C-pupillen op de meerkamp. 
 

Mini jongens Mini meisjes C jongens C meisjes 

1 Tinus  Reif 5 Lara-Bo Brand 1 Hugo Vink 4 Naomi Reiziger 

3 Thijs de Reus 6 Elin Wessels 5 Timo de Vos 6 Eline Tuk 

4 Sjors van der Laan 7 Anne Schoester 6 Floor Muilwijk 7 Aimy de Koning 

5 Ilay de Koning 8 Gemma Doff 10 Santiago Roelofs 10 Danouk Maasdam 

8 Semme den Engelsman 9 Loïs Laheij 14 Rick Thomas 12 Tula Hermus 

9 Noah van Bezooijen 10 Roos van Tour 24 Yonah Moree 13 Bo van Driel 

11 Koen  Gennisse 11 Lisa Grootenboer 25 Jayden Jongbloed 18 Amber Jansen 

12 Arend  Vogelaar   26 Gijs de Folter 19 Tess vanTour 

15 Stan van Rooij     20 Jill Slotboom 

16 Lenni  Reif     21 Maud van Rooij 

17 Jesse  Schouten     22 Lieke v. d. Putten 

 

In de middag mochten de B- en A-pupillen aantreden om records te verbreken en te strijden voor het 
podium. Evy Wessels versterkte haar positie tijdens de 60 meter sprint in de Fortius top 10 lijst 
allertijden door met een tijd van 8,83 seconden op plaats 4 te komen. Hieronder volgen de 
eindklasseringen van de B- en de A-pupillen op de meerkamp. 
 

B jongens B meisjes A1 jongens 

2 Leensey  Bilkerdijk 1 Alyssah Bailey 2 Ruben van Roosmalen 

6 Timo  Kähler 10 Annika Boertje 3 Thijs Haak 

8 Sem  Schoester 12 Lise de Lange 5 Luuk Bosveld 

11 Bram  Kähler 14 Danita Magermans 6 Yerne Biesterveld 

12 Ruben den Dulk 16 Lisa van Schaik 14 Lukas Mol 

15 Wouter van Balen 17 Rosa Paling 17 Bas Boshuizen 

18 Tjarlie  Broers 18 Jessica Mijdam 18 Ruben Heuseveldt 

21 Luka  Alvarez Tusveld 19 Emma van Twist 19 Alexander van Namen 

22 Dex van der Laan 20 Reza de Bruijn 21 Fedde Brinkman 

23 Owen  Brady   26 Tobias Haak 
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A1 meisjes A2 jongens A2 meisjes 

8 Nikki de Winter 4 MilanTiggelen 1 Evy Wessels 

13 Isha  Arnold 5 Maxim van Dorp 3 Danine Markesteijn 

18 Kristen  Maasdam 10 Sepp van Dordt 4 Chelsia Carlos 

20 Kaylena de Bruijn 16 PAwel Pukszta 6 Norah de Bruijn 

22 Pien  Vogelaar 18 Tijn van Driel 8 Danica de Bruijn 

24 Rosalie  Kloosterman   12 Novi Hermus 

    15 Janneke Rijsdijk 

 
De uitslagen van de lange afstand zijn te vinden op www.atletiek-regio-dordrecht.nl. 
 
 

Flex-Meeting CAV Barendrecht, 23 september 
 

[door Diana van Veen] 
 

De Flex-meeting van CAV Barendrecht is een 
bijzondere wedstrijd die atleten de mogelijkheid biedt 
meerdere keren op een onderdeel uit te komen 
(´s ochtends en ´s avonds) en om uit te komen op 
onderdelen buiten de eigen categorie. Ondanks de 
stromende regen stonden er op 23 september vijf 
Fortius D-junioren op de baan die met hun persoon-
lijke supporters het weer trotseerden. Er werden zelfs 
persoonlijke records neergezet. Anniek de Lange zat 
een mannen senior op de hielen op de 200 meter en 
sprintte naar een persoonlijk record van 28,73, een 
mooie prestatie. Bij het verspringen kwam zij tot 
4,38 m. Julia van Dorp zette bij het speerwerpen 
21,90 m als beste prestatie van de dag neer. Bij het kogelstoten wisselde Eva Rijnsaardt schuilen 
voor de regen af met het stoten. Het lukte helaas niet om een persoonlijk record neer te zetten voor 
het kogelstoten, de ring liep constant vol water en dat bevorderde het stoten niet, zij kwam tot 9,92 
m. Freek Bosveld en Mees Schneider sloten het ochtendprogramma af met de 3000 m. In een erg 
sterk veld met senioren die een stuk sneller waren, lieten zij zich niet gek maken. Beide vestigden zij 
een mooi persoonlijk record. Freek liep 11:18,13 en Mees volgde daarna met 11:30,14. 
 
 
 
 
 
 
 

[door Kiki en Daniel Hermus] 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mees Schneider (90) en Freek Bosveld aan de start 
van de 3000 m. 

De 3000 m is al enkele ronden op gang en er heeft zich een langgerekt veld ontwikkeld. Freek gaat met de grote jongens 
mee en Mees handhaaft zich in het peloton. 
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[door Kiki en Daniel Hermus] 
 

Molenloop Alblasserdam, 6 oktober 
 

Zaterdag 6 oktober hebben een aantal Fortius-jeugdatleten de Fortius Clubkampioenschappen 
overgeslagen. Daar hadden ze een hele goede reden voor, want ze willen in aanmerking komen voor 
een podiumplaats in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. In deze reeks wedstrijden moet 
je aan minimaal zes van de negen wedstrijden meedoen om in het eindklassement te worden 
opgenomen. De Molenloop is de achtste wedstrijd en werd gehouden rondom de sintelbaan van 
atletiekvereniging AAA in Alblasserdam. Anne Schoester liep hier mee bij de kleinste meisjes over 
een afstand van 600 meter. Zij finishte hier op de eerste plaats. Haar broer Sem deed mee bij de 
jongens over een afstand van 900 meter en mocht hier de derde prijs in ontvangst nemen. Daarnaast 
liep Noah van Bezooijen ook een afstand van 600 meter en eindigde op plaats 6. Bij de grotere jeugd 
stond Freek Bosveld aan de start om als eerste te finishen tijdens zijn race over 1500 meter. Op 
zaterdag 20 oktober wordt de laatste wedstrijd georganiseerd bij Typhoon in Gorinchem met 
aansluitend de eindprijsuitreiking. Er zullen hier veel Fortius-kids op het podium verschijnen. 
 
 

Fortius Clubkampioenschappen 
 
Zaterdagmorgen 6 oktober stonden de pupillen van Fortius al te popelen op de baan in het zonnetje 
die de gehele dag sterk aanwezig was. Ze waren klaar om te strijden voor de titel Fortius Club-
kampioen van 2018. Na een gezamenlijke warming-up ging ieder kind naar zijn eigen onderdeel om 
daar te proberen een hele goede prestatie neer te zetten. 
Tussen de onderdelen door was er tijd om de kraampjes onder de balustrade te bezoeken. Er 
werden tweedehands sportartikelen verkocht, waarvan de opbrengst (een totaalbedrag van €96,00) 
ten goede komt van de nieuw in te richten chillhoek voor de jeugd. Daarnaast werden er ook losse 
loten verkocht voor de Grote Clubactie. Naast de reguliere prijzen, zoals bijvoorbeeld een bedrag van 
€100.000, werden er ook twee loterijen georganiseerd. Bij elk gekocht lot kreeg je een bonnetje, 
waarmee je experience-prijzen kon winnen: een vlecht-workshop, een geluk-workshop of een 
bezoekje van de Fortius Sinterklaas. Er is voor een bedrag van €50 aan loten verkocht, waarvan 
80% rechtstreeks naar Fortius gaat. Het is trouwens nog steeds mogelijk om een lot van €3 bij een 
Fortius-jeugdlid te kopen, waarbij je kans maakt op mooie prijzen. Daarnaast zijn er ook superloten: 
je koopt in één keer 50 loten, kunt dat eventueel plaatsen onder sponsoring in je eigen bedrijf en je 
krijgt een vermelding in de volgende nieuwsbrief. Zie verder op pagina 25. Interesse, neem dan 
contact op met Monique de Lange (op woensdag en zaterdag aanwezig tijdens de pupillentraining of 
mail naar pupillen@fortiusdrechtsteden.nl). 
En als laatste was er net als vorig jaar een kraampje waar je poffertjes kon bestellen: gratis voor de 
deelnemers aan de Clubkampioenschappen en een kleine bijdrage voor de overige aanwezigen. 
Misschien dat het mengsel van de poffertjes wel wat speciale ingrediënten had, want er werden de 
hele dag fantastische prestaties neergezet. Tess Plaisier (mini-meisje) sprong in haar allereerste 
wedstrijd een afstand van 2,99 m in de zandbak. Met deze prestatie kwam zij meteen binnen in de 
top 10 lijst allertijden van Fortius op een gedeelde zesde plaats, dat belooft nog wat voor de 
toekomst. Daarnaast zijn Hugo Vink en Timo de Vos (beiden JPC) ook met een goede prestatie 
gestegen in deze ranglijst. Hugo heeft met zijn sprong van 3,74 m de derde plaats veroverd en Timo 
gooide de bal naar een afstand van 29,29 m en staat hiermee op de zesde plek. 
Iedereen weer bedankt voor het mogelijk maken van deze leuke wedstrijddag en in het bijzonder 
Dini, Heleen, Monique, Mark, Miriam, Trudy en Dick voor hun inzet bij de kraampjes! 
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VERDIENMODEL 
 

Achter alles zit tegenwoordig een verdienmodel. Of het nu gaat om commerciële 

consumentenproducten of sociale media, als je er goed naar kijkt wordt er wel ergens 

een verdienmodel zichtbaar. Zo ook voor hardloopsokken. De slimme producent heeft 

het al jaren geleden ontdekt: linker- en rechtersokken. Onder het mom van extra comfort 

voor de drager. Je rechter- en linkervoet zijn nu eenmaal niet hetzelfde. Ze zijn elkaars 

spiegelbeeld zoals links- en rechtsdraaiend melkzuur. Een held op sokken moet ooit 

bedacht hebben dat daarom ook sokken elkaars spiegelbeeld horen te zijn. Dan zouden 

ze vast beter passen. En daar waren ze: de linker- en de rechtersok, zoals er ook de 

linker- en rechterschoen bestaan. Nu zijn schoenen meestal van weerbarstiger materiaal 

gemaakt dan sokken en kan ik me voorstellen dat het ongelukkig loopt met twee gelijke 

schoenen. Maar sokken zijn van veel elastischer materiaal gemaakt. 

Mijn probleem is dat mijn voeten niet precies elkaars spiegelbeeld zijn. Gelukkig zitten 

beide grote tenen netjes tegenover elkaar aan de binnenkant van de voeten, en de 

kleine teentjes aan de buitenkant. Maar de maat en de vorm verschillen behoorlijk. Voor 

mij zou het gunstig zijn als ik rechts een schoen zou hebben die een maat groter was 

dan links. Maar daar is nog nooit een schoenmaker met een verliesgevend verdienmodel 

mee gekomen. Gevolg is dat mijn rechtervoet krapper in de schoen zit en daardoor meer 

wrijving ondervindt. Het gevolg is dat mijn rechtersokken harder slijten dan de linker. 

Door al die wrijving is er bovendien op de rechterhiel een eeltbobbel ontstaan, waardoor 

de rechtersokken nog sneller slijten. Als zuinige Nederlander gooi ik geen kleding weg 

die nog niet versleten is, waardoor mijn sokkenla helemaal vol zit met linkersokken. 

Ziedaar het verdienmodel: Twee sokken, gemerkt L en R, worden beide waardeloos als 

er in een van de twee een gat zit. Mijn ervaring is dat je met twee paar ongemerkte 

sokken ongeveer net zo lang doet als met drie paar gemerkte sokken. En dan zijn die 

sokken met L en R ook nog eens duurder. 

Op een dag, toen ik geen rechtersokken meer kon vinden, geen tijd had om nieuwe te 

kopen, en toch wilde gaan lopen, heb ik twee linker exemplaren aangetrokken. En dat 

ging eigenlijk prima. Vooral toen ik met een permanente viltstift een van de L’s 

doorstreepte en die sok steeds rechts droeg, had ik na een keer of vijf een perfect 

gevormde rechtersok, die ook nog eens zo aanvoelde. Al een half jaar loop ik nu op twee 

linkersokken en dat bevalt uitstekend. Ik ga pas nieuwe sokken kopen als de voorraad L 

er doorheen is. 

Zelfvoldaan met mijn eigen vinding (patent aanvragen?) bekruipt me soms het gevoel 

dat de hierboven geschetste theorie toch niet helemaal klopt, want ik slijt nu de tot  

rechtersok gebombardeerde sokken nauwelijks nog. Alsof die linkersokken gewoon een 

stuk sterker zijn dan de rechter. Zou dat verdienmodel dan nog doortrapter in elkaar 

steken dan aanvankelijk gedacht?    
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AGENDA 

 
OKTOBER 
 
Zaterdag 27  Dordrecht  Indoor Recordwedstrijden 
 
NOVEMBER 
 
Zaterdag 3  Papendrecht Veldloopcompetitie 
 
Zondag 4  Dordrecht  Drechtstadloop 
 
Zaterdag 17  Dordrecht  Wantijparkloop 
 
DECEMBER 
 
Zaterdag 1  Oud-Beijerland Veldloopcompetitie 
 
 
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 november 2018 op het volgende e-mailadres: 

 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van november 2018  
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COLOFON 
 

HET BESTUUR 
 

Voorzitter: Jan van Haren 
Secretaris: Jan van Dalen 
Penningmeester: Chris den Hartog 
Leden: Bertus Harte 

  Ad van de Kamp 
  Martin Matse 
  Gos Koernap 

 
Verenigingsmanager: Johan Moree. 
 
 
 
Redactie Nieuwsbrief: Joke Torbijn en Henk Nugteren 
Eindredactie: Henk Nugteren 
Mail Nieuwsbrief: nieuwsbrieffortius@outlook.com 
 
 
 

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 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij zijn in blijde verwachting 
 

van:  
 

Een recente en complete foto  
 

van het FORTIUS-bestuur 
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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: 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: Flowyoga 
Woensdag 09:00 – 09:55 uur: BBB 
   17:00 – 18:00 uur: Streetdance 7 – 12 j 
   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 
   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 
 
Voor meer details en laatste wijzigingen zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen-
fortius/fitness/groepslessen 
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