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Deze nieuwsbrief  verschijnt maandelijks en is 
bedoeld voor alle leden van FORTIUS. De 
volgende nieuwsbrief zal in de derde week van 
oktober 2019 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 
15 oktober sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com   
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

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

René Bellaart  
 



 

 

Redactie Nieuwsbrief: Joke Torbijn en Henk Nugteren (Eindredactie) 
Mail Nieuwsbrief: nieuwsbrieffortius@outlook.com 

 
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Ook de redactie is weer terug en heeft een behoorlijke 
klus gehad om alle uitslagen van twee maanden te 
verwerken. De mensen die dat voor de vakantie deden 
hebben ook na de vakantie hun steentjes bijgedragen 
zodat we weer een dikke nieuwsbrief konden maken. 
Met dank aan de foto’s van Ellen Hienekamp hebben 
we ook de frontpagina weer kunnen verfraaien. 
De hoogtepunten zijn hiernaast in het kader afgedrukt 
en daarnaast hebben we weer een interview met een 
veelbelovende junior kunnen plaatsen. Tim Beenen was 
dit keer aan de beurt. 
Verder hebben we uiteraard de u welbekende 
rubrieken. 
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 oktober 2019: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur  
 

• Het bestuur hoopt dat iedereen genoten heeft van zijn vakantie en uitgerust en gezond is teruggekomen. 
Nieuwe sportieve doelen zijn geformuleerd en gestreefd wordt om deze te behalen. De conditie en het 
prestatievermogen zullen mogelijk iets zijn afgenomen, maar na een aantal stevige trainingen kan dit zo 
weer op niveau gebracht worden. Succes allen in het nieuwe winterseizoen. 

• Fortius  heeft de arbeidsovereenkomst met de Verenigingsmanager Johan Moree omgezet van een 
tijdelijke aanstelling in een vaste aanstelling. 

• In de nieuwsbrief van juli heb ik jullie geïnformeerd over het ophalen van de bevrijdingsvlam op 5 mei 2020 
te Wageningen in het kader van de herdenking dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Ondertussen is 
overleg geweest met het Oranje comité van Dordrecht. Er is al een concept programma over de wijze 
waarop de bevrijdingsvlam in Dordrecht zal worden binnengehaald en over de wijze waarop het 
bevrijdingsvuur in het Merwesteijnpark zal worden ontstoken. Dit zal geschieden met enige ceremonie en 
aanwezigheid van speciale gasten. Trainingscoördinator Toos Volmer is al druk bezig met de 
voorbereidingen. Wil jij haar helpen of meelopen, begeleiden, sponsoren of andere ondersteunende 
werkzaamheden doen, geef je dan op via het emailadres info@fortiusdrechtsteden.nl. 

• Het baanseizoen atletiek nadert zijn einde. Een mooie afsluiter is de organisatie door Fortius  van de 
landelijke mastercompetitie op 22 september op onze atletiekaccommodatie. Een goed moment om door 
onze masters te laten zien wat wij in huis hebben. Overigens hebben vele atleten van Fortius  in het 
afgelopen baanseizoen podiumplaatsen bereikt, persoonlijke, club-en zelfs landelijke records verbroken. 
Allen proficiat. 

• Misschien is het jullie opgevallen dat er door wat leden op zeer gevorderde leeftijd graafwerkzaamheden 
zijn verricht op het middenveld van de atletiekbaan. Dit was nodig omdat de elektriciteits- en datakastjes, 
die om de 100 meter naast de atletiekbaan staan, een meter naar binnen verplaatst moesten worden, 
omdat deze vanwege de baaneisen van de Atletiek Unie te dicht langs de kant stonden, waardoor atleten 
eventueel letsel zouden kunnen oplopen, bijvoorbeeld bij een ongelukkige val. Bij controle van de 
elektriciteitskabel, die ook stroom levert voor het finishhuisje, bleek dat er ergens een breuk was. Het heeft 
veel hoofdbrekens gekost om dit op te lossen. Sectie voor sectie moest worden gecontroleerd, na veel 
graaf- en zoekwerk is het probleem opgelost. De kastjes worden verplaatst, het verzoek is dan ook om hier 
geen gekke dingen mee te doen. De gravers worden reuze bedankt voor hun werkzaamheden.   

• Het bestuur hoopt dit jaar een aantal lopende zaken te kunnen gaan afronden, zoals het vaststellen van 
het beleid met betrekking tot de trainersvergoedingen, privacyreglement in het kader van de AVG, 
vaststellen geheimhoudingsverklaring, vrijwilligersbeleid, vernieuwen bestuursreglement, alcohol in de 
kantine, overlijdensprotocol, realiseren jeugdhoek in de kantine en nog een aantal zaken. Er ligt nog werk 
genoeg. 

• Nogmaals een zeer dringende  oproep voor barmedewerkers. Het aantal barmedewerkers is tot het 
minimum gedaald en het zou zelfs zo kunnen zijn dat de kantine hierdoor gesloten moet worden op 
bepaalde trainingsavonden. De werkzaamheden kunnen voor een aantal uren per week worden verricht. 
Misschien zijn er kinderen (scholieren en studenten, 18 jaar ouder), partners van leden die iets willen 
bijverdienen. De vrijwilligersvergoeding is van toepassing. Daarnaast is er behoefte aan barmedewerkers 
tijdens evenementen in de weekenden in de sporthal. Heb je interesse of weet je iemand, meld dit bij het 
e-mailadres info@fortiusdrechtsteden.nl. 

 
 

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

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Karlijn Schouten  won op 27 juli in Den Haag de bronzen medaille bij het 
polsstokhoogspringen op het Nederlands Kampioenschap met een clubrecord-
hoogte van 3,90 m. Het was een clubrecord bij zowel de meisjes A als de 
vrouwen senioren.  
 
Op vrijdagavond 23 augustus liep Anniek de Lange  de 400 meter in Breda in 
65,59 s en dat was een verbetering van het clubrecord voor meisjes junioren D 
met 1,35 s. Het oude record heeft daarmee precies een jaar op naam gestaan van Cristy Pieter, die 
dat record eveneens liep op de mondo-piste in Breda. 
 
Op zaterdag 31 augustus liep Rens Bodewes  in Papendrecht de 800 meter in 2:48,75. Het was een 
verbetering van het clubrecord M65 dat hij reeds op zijn naam had staan. 
  
Het zat er al een tijdje aan te komen en tijdens de landelijke competitiefinale voor CD-junioren op 7 
september in Vught lukte het ook echt: een clubrecord 4 x 60 meter voor het estafetteteam van de 
meisjes junioren D. Anniek de Lange , Chelsia Carlos , Cristy Pieter  en Danine Markesteijn  
snelden naar 32,30 s. Het was een verbetering met 0,3 s van het oude record dat al sinds 1988 in de 
boeken stond. 
 
 
PRESTATIELIJSTEN 
 

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

[Advertentie] 
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IN GESPREK MET FLINT BEENEN 
 
Interview       [door Henk Nugteren] 
 
Nadat we in de vorige nieuwsbrief de nieuwe serie interviews zijn 
gestart met Karlijn Schouten, vervolgen we deze maand met een 
andere veelbelovende Fortius junior: Flint Beenen. 
Flint trok het afgelopen jaar de aandacht door zijn goede prestaties 
op de lange loopnummers. Dat gold niet alleen de reguliere 
nummers voor de C-junioren op de baan tijdens competities en op 
de crossen in de winter, want Flint ging verder dan de voor-
geschreven afstanden voor zijn leeftijdscategorie en liep ook al 
enkele 5 km wedstrijden op de weg. Reden genoeg om nader 
kennis te maken met Flint. Op een trainingsavond spraken we af in 
de Fortius kantine voor een interview. Hoewel we elkaar soms 
nauwelijks konden verstaan vanwege de muziek – die staat soms 
wel erg hard – heb ik voldoende kunnen noteren om Flint aan de 
club te presenteren. 
 
Flint is 15 jaar, woont in Dubbeldam en zit in de 
vierde klas gymnasium van het Stedelijk Dalton 
Lyceum aan de Overkampweg. Hij doet het profiel 
Natuur en Techniek (inclusief Natuur en 
Gezondheid) en zijn favoriete vakken zijn 
gymnastiek en biologie. In dat laatste vak wil hij 
later eventueel doorgaan, misschien iets in 
Wageningen met biotechnologie. Ook volgt hij een 
keuzevak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) 
waarin hij kennismaakt met de bredere aspecten 
en theoretische achtergronden van 
sportbeoefening. Met gym en BSM is wat Flint 
betreft het Stedelijk Dalton een echte sportschool 
en is er geen reden om te zoeken naar een 
middelbare school die zich nadrukkelijk als 
sportschool profileert, zoals het Thorbecke 
Topsport Talent School in Rotterdam. Hij heeft het 
uitstekend naar zijn zin op school, ook al omdat hij 
enkele vakken samen met Timo de Kok volgt, een 
andere veelbelovende Fortius junior. In oktober 
wordt er door de school een 5 km loop in het 
Dordtwijkpark georganiseerd, waaraan vierde- en 
vijfdeklassers verplicht moeten meedoen voor een 
cijfer. Vorig jaar, als derdeklasser al toegelaten, 
won hij deze loop binnen de achttien minuten. Dit 
jaar staat de race voor 15 oktober op de agenda en 
de kans is groot dat Flint daarop een 10 gaat 
scoren. 
 
Zo naar zijn zin als hij het op het Stedelijk Dalton 
heeft, zo voelt hij zich ook thuis bij Fortius . Flint 
begon op zijn zevende met atletiek bij Hercules, 

maar koos een jaar later toch voor voetballen. Na 
acht jaar te hebben gevoetbald, waarbij zijn 
belangrijkste bijdragen waren gelegen in snelheid 
en uithoudingsvermogen, keerde Flint vorig jaar 
terug naar de atletiek en meldde zich bij Fortius . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na ongeveer een jaar bij Fortius  heeft hij al een 
naam opgebouwd als snelle jongen. Zelf vindt hij 
zijn mooiste overwinning die op de 5 km tijdens de 
Drechtstadloop in 2018, waar 17:31 voor hem werd 

Flint in actie tijdens de 5 km van de Loop  
naar de Pomp in Noordeloos op 7 september, 
die 5,3 km bleek te zijn. 
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geklokt. Ook dit voorjaar en zomer heeft hij nog 
een indrukwekkend aantal 5 km wedstrijden met 
succes gelopen: tijdens de Riwal Halve Marathon 
(vijfde in 18:39), de Smulbosloop (winnaar in 
18:12), de InnerCircleRun (zesde in 18:15) en de 
Zoomer Wantijrun (elfde in 18:24). Deze reeks laat 
zien hoe stabiel Flint op de lange afstand is. 
Tijdens de Fortius  Track Meeting liep Flint de 
3000 m in 10:13,6 en dat betekende de derde 
Fortius tijd op die avond want alleen senioren 
Anco Oomsen en Tom Wortel waren sneller. Het 
heeft allemaal nog niet tot clubrecords of 
noteringen op de 10-bestenlijsten geleid, maar die 
prestatie op de 3000 m hoort thuis op de derde 
plaats bij de JJC, al staat dat nog niet op de 
website. Vanaf 1 november zal Flint JJB worden en 
dan zullen langere afstanden wat vaker op het 
baanprogramma voorkomen en zal hij als de 
progressie doorzet zoals het nu gaat, op die 
afstanden de 10-bestenlijsten gaan bestormen. 
Ook op de crossen weet Flint zijn mannetje te 
staan. Zo won hij bij de JJC de Schapenkoppen-
cross en de Merwelandencross en behaalde goede 
klasseringen op nationale crossen zoals de 
Sylvestercross (zestiende) en de Mastboscross 
(zesde). 
Als je Flint vraagt wat zijn ambities of dromen zijn, 
heeft hij zijn antwoord meteen klaar: ooit een keer 
een marathon lopen. Al zal dat waarschijnlijk nog 
wel een aantal jaren gaan duren, want hoe hoger 
de snelheid op de langere (baan) afstanden, hoe 
succesvoller een debuut op de marathon kan 
worden. 
       
Flint traint drie keer per week, op dinsdag bij 
Gerard en op woensdag en zaterdag bij de groep 
van Bob en Milan. Als het zo uitkomt doet hij ook 
mee met technische nummers, zelfs in de 
competitie, maar zijn liefde ligt duidelijk bij de 
midden- en lange afstand. Hij traint en loopt het 
liefst in de buitenlucht, vandaar dat indoor-
wedstrijden niet aan hem besteed zijn. Vanaf 
november, als hij B-junior wordt, zal er dinsdag en 
donderdag getraind worden en mogelijk in het 
weekend nog een training bij het Atletiek Trainings-
centrum Rotterdam (ATR), waar hij al een proef-
training heeft gevolgd en nog op definitieve 
toelating wacht. Het ATR is een regionaal talenten-
centrum waar Flint in het MiLa (midden- en lange 
afstand) traject hoopt in te stromen. 
Misschien wel ingegeven door ervaringen bij BSM 
op school, waarbij wordt geassisteerd bij de 
gymlessen bij lagere klassen, vindt Flint naast zelf 

trainen het ook leuk om aan anderen training te 
geven. Zo helpt hij nu bij de pupillentraining. Vanaf 
november wil hij samen met Timo gaan assisteren 
bij de CD-trainingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flint heeft het hardlopen niet in de genen zitten, 
want zijn ouders doen niet veel aan sport, al 
probeert hij hen te verleiden om ook te gaan lopen. 
Gelukkig staan ze heel positief tegenover de 
prestaties van Flint en stimuleren hem daarin. Hij 
heeft een zusje van twaalf, maar ook die ziet hij 
nog niet zo snel aan het lopen geraken. Naast 
school en atletiek heeft Flint ook nog tijd voor 
andere hobby’s. Zo leest hij graag fantasy-boeken, 
doet aan boogschieten en bekwaamt zich in 
jongleren en speelt graag buiten met zijn vrienden. 
 
Als geoloog ken ik de flint als een zeer fijnkorrelig 
kwartsgesteente, ook wel silex genoemd, dat vaak 
voorkomt als concreties in kalkstenen, zoals 
bijvoorbeeld in de witte kliffen van Dover en de 
Franse Normandische kust. De flinten, die in 
prehistorische tijden als vuurstenen werden 
gebruikt, vind je aan de voet van de kliffen 
veelvuldig op het strand. Een Flint met benen heeft 
van niemand noch blessures iets te duchten en 
zien we binnenkort weer terug op wedstrijden in de 
buurt. Voorlopig staan er twee 5 km wedstrijden op 
zijn programma, eerst op school en daarna hopelijk 
een herhaling van zijn overwinning tijdens de 
Drechtstadloop. Ook bij de komende club-
kampioenschappen zou het op de 1500 m JJC wel 
eens iets moois kunnen opleveren. In de winter zal 
er als B-junior weer eerst aan crossen worden 
deelgenomen. We zijn benieuwd waar het allemaal 
toe gaat leiden en wensen Flint veel succes.

  

Fortius Track Meeting: 3000 m. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 
KARLIJN SCHOUTEN WINT BRONS OP NK ATLETIEK SENIOREN  
 
Karlijn Schouten leverde op zaterdag 27 juli in Den Haag een heel bijzondere prestatie door als A-
juniore een medaille te winnen op de Nederlands Kampioenschappen voor senioren. Het is de 
allereerste medaille op een NK Senioren sinds de verenigingen Parthenon en Hercules zijn 
gefuseerd tot Fortius  en ook bij die twee voorlopers van onze huidige club was het al heel wat 
jaartjes geleden dat er iemand op het NK-podium stond.  
Karlijn behaalde haar bronzen plak door zonder een enkele foutsprong de hoogte van 3,90 m te 
bedwingen. Kristina Tergau van PAC sprong eveneens 3,90 m, maar had daar meer pogingen voor 
nodig, zodat het Karlijn was die naast de seniorendames Killiane Heymans (PAC) en Marijke 
Wijnmaalen (Phanos) op het erepodium mocht plaatsnemen.  
Hoewel Karlijn blij was met haar derde plaats op het NK, was ze niet helemaal tevreden over de 
gesprongen hoogte. Ze had op het NK graag over de 4 meter gegaan, zo gaf ze toe. Op het moment 
dat jullie deze nieuwsbrief lezen, is Karlijn naar de VS vertrokken om daar te studeren aan de APSU 
in Tennessee en verder te werken aan haar ontwikkeling als polsstokspringster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karlijn was niet de enige deelneemster van Fortius  aan de NK in Den Haag. Sprintster Milet 
Hoornaar kwam er twee keer in actie. Vrijdag 26 juli liep ze in de series 100 meter een mooie tijd van 
12,98 s. Het was niet de eerste keer dat Milet binnen de 13 seconden bleef op de 100 meter, maar 
het was wel de eerste keer dat dat gebeurde zonder dat een teveel aan rugwind werd gemeten. Een 
dag later liep ze bij een lichte tegenwind de 200 meter, waarbij ze finishte in 27,11 s. 
 
 
D-JUNIOREN NEMEN 6 MEDAILLES MEE NAAR HUIS OP NK 
en MEISJES JUNIOREN D TIENDE VAN NEDERLAND 
 

Zie artikel van Bob Hurkmans in de rubriek Fortius Pupillen en Junioren (bladzijde 17). 

Een mooie fotoserie van een van de sprongen van Karlijn Schouten tijdens het NK Atletiek (foto’s Jeroen Tibbe). 
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UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd, zie https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius. 
Hieronder een samenvatting van de uitslagen van de afgelopen twee maanden.  
 
Aan de Runners World Utrecht Track Meeting op 
vrijdagavond 9 augustus deden twee atleten van 
Fortius  mee. Rens Bodewes liep er de 800 meter 
in 3:02,84, waarmee hij ruim anderhalve seconde 
boven zijn clubrecord M65 bleef. Maaike Boon 
(VSen) hink-stap-sprong 9,40 m. 
 
AV THOR in Roosendaal organiseerde op zaterdag 
17 augustus een baanwedstrijd. In de vakantie-
periode zijn baanwedstrijden dun gezaaid en elf 
atleten van Fortius  grepen deze kans om te lopen, 
werpen of springen in wedstrijdverband. De kern 
van de wedstrijd vormde de hoogspringcompetitie, 
die THOR elk jaar organiseert. Van Fortius  deden 
daar drie atletes aan mee: Eri van Berkum (MJA), 
Jacqueline Janssen (VSen) en Joyce Walgers 
(VSen). Eri wist er een tweede plaats bij de meisjes 
A en een persoonlijk record van 1,46 m uit te 
slepen. Jacqueline en Joyce bleven met elk 1,36 m 
onder hun beste prestaties. De uitslagen van alle 
deelnemers van Fortius  zijn te vinden op 
Atletiek.nu.  
 
Aangelokt door het mooie weer waren elf atleten 
van Fortius  vrijdagavond 23 augustus van de partij 
op de avondwedstrijd van AV Sprint in Breda. De 
meest opvallende prestatie was de 400 meter van 
Anniek de Lange. Zij legde de volle baanronde op 
de Bredase mondopiste af in 65,59 s en dat was 
een verbetering van het clubrecord voor meisjes 
junioren D. Anniek verbeterde ook haar persoonlijk 
record bij het discuswerpen naar 18,98 m.  
Op de 100 meter sprint waren aardig wat 
inschrijvingen van Fortius . De snelste Fortius-
atleet was Wessel de Lange (JJC) in 12,13 s. Sven 
Hurkmans (JJC) liet in 14,38 s een persoonlijk 
record voor zich klokken en verbeterde ook bij het 
discuswerpen zijn beste prestatie met een worp 
van 26,48 m. De discuswerpers van Fortius  deden 
het allemaal best goed in Breda. Ruben van 
Ameijden (M35) smeet het projectiel 39,10 m ver 
weg. Mark Uilhoorn (M50) kwam met 28,91 m dicht 
in de buurt van zijn beste worp. Zijn dochter Veerle 
Uilhoorn (MJD) bleef bij het kogelstoten met 8,65 m 
daar ook al niet ver van verwijderd.  
Saskia van der Boor (MJA) liep in 30,36 s een 
persoonlijk record op de 200 meter, nadat ze 
eerder op de avond de 100 m in 14,25 s had 

gelopen. Joke Torbijn (V60) kwam in 15,96 s over 
de streep. Maxim van Dorp (JJD) liep binnen een 
half uur zowel de 100 m als de 80 m. Zijn tijden 
waren 15,47 op de 100 m en 12,45 op de 80 m. 
Anco Oomsen (MSen) wilde op de 800 meter een 
nieuwe tactiek toepassen door in de eerste ronde 
wat sneller te openen. Het resulteerde in 2:06,00 
en een tweede plaats overall. 
Bij het polsstokhoogspringen deed één atlete van 
Fortius  mee. D-juniore Jil Vogelaar ging over 1,96 
m. Vorige maand sprong Jil in een wedstrijd op 
onze thuisbaan al eens 2,11 m. 
 
Julia van Dorp was de enige deelneemster van 
Fortius  aan de Nationale C-Spelen op zaterdag 25 
augustus in Amsterdam. Julia was toegelaten tot 
het discuswerpen en het verspringen. Op discus 
werd ze 31ste met 15,28 m, op ver werd ze 54ste 
met 3,73 m.  
 
Jordi Geijsen (JJA) is nog niet lang lid van Fortius  
en op zondag 25 augustus debuteerde hij in 
Alkmaar op een sprintwedstrijd. Hij liep de 100 m in 
12,36 s en de 200 m in 24,52 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordi Geijsen debuteert op de sprint. 
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In de uitslagen van de Runners World 
Trackmeeting in Utrecht op vrijdagavond 30 
augustus duikt de naam van Ruben Scheurwater 
(M35) na lange tijd weer op. Hij liep de 5000 meter 
in 15:22,98 en was daarmee de snelste master. 
 
Aan de baanwedstrijd die AV Passaat 
traditiegetrouw aan het eind van de schoolvakantie 
organiseerde, deed een groot aantal Fortius -
atleten van alle categorieën mee. Voor de uitslagen 
verwijzen wij naar Atletiek.nu.  
 
In de uitslagen van een baanwedstrijd van AV Spirit 
in Oud-Beijerland op zaterdag 7 september zien we 
de voor ons nieuwe naam Ota Aigbosuria staan. 
Deze nieuwe C-junior van Fortius liep op de baan 
van AV Spirit enkele incourante sprintafstanden: 40 
m in 6,33, 60 m in 8,86 en 80 m in 11,67. Ruben 
van Ameijden (M35) wierp 39,87 m met de discus. 
 
Eri van Berkum (MJA), Joyce Walgers (VSen) en 
Jacqueline Janssen (VSen) deden op zondag 8 
september in Roosendaal mee aan de Grand 
Finale van de Hoogspringcompetitie die THOR elk 
jaar organiseert. Eri en Joyce sprongen allebei 1,42 
m hoog. Jacqueline ging over 1,37 m. 
 
Van 5 t/m 15 september vonden in de provincie 
Venetië in Italië de Europese kampioenschappen 

atletiek voor masters plaats. Joke Torbijn (V60) 
was naar het kustplaatsje Caorle gereisd om daar 
in het atletiekstadion de 100 en 200 meter te lopen. 
Op donderdag 5 september wist zij zich op de 100 
meter in 15,84 te plaatsen voor de finale, die een 
dag later in de stromende regen werd gelopen. In 
die finale ging het minder goed en Joke eindigde 
als achtste. Op de 200 meter, die op 11 september 
plaatsvond, werd ze in de series uitgeschakeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UITSLAGEN LAATSTE ONDERLINGE WERPWEDSTRIJD VAN DIT JAAR 
 

Hieronder de uitslagen van de onderlinge werpwedstrijd op dinsdagavond 3 september. Het was opvallend dat 
er veel atleten stonden ingeschreven die niet zijn gestart. Al deze DNS zijn in de lijsten hieronder weggelaten. 
 
Jongens Junior C - Speerwerpen 
Wessel de Lange  40,65 
Sven Hurkmans  29,73 
 
Masters Mannen - Discuswerpen 
Ruben van Ameijden M35 38,42 
Robert Florusse M40 33,50 
Jurgen van Berkum M50 30,04 
Arie Overbeeke M60 23,62 
 
Masters Mannen - Kogelstoten 
Robert Florusse M40 12,17 
Jurgen van Berkum M50 9,57 
Arie Overbeeke M60 8,54 
 
Masters Mannen - Speerwerpen 
Jurgen van Berkum M50 37,98 
Robert Florusse M40 37,89 
Arie Overbeeke M60 26,68 

Masters Vrouwen - Discuswerpen 
Wil Florusse-vd Koogh V70  20,23 
Dini Grootenboer V70 12,46 
 
Masters Vrouwen - Kogelstoten 
Wil Florusse-vd Koogh V70 6,58 
Dini Grootenboer V70 6,13 
 
Masters Vrouwen - Speerwerpen 
Dini Grootenboer V70 10,79 
 
Meisjes Junior C - Discuswerpen 
Julia van Dorp  22,69 
Veerle Uilhoorn  16,57 
 
Meisjes Junior C - Kogelstoten 
Veerle Uilhoorn  7,92 
Julia van Dorp  7,67 
 

Meisjes Junior C - Speerwerpen 
Julia van Dorp  20,01 
Veerle Uilhoorn  14,44 
 
Senioren vrouwen - 
Discuswerpen 
Maaike Boon  23,85 
 
Senioren vrouwen - Kogelstoten 
Maaike Boon  8,60 
 
Senioren vrouwen - Speerwerpen 
Maaike Boon  25,65 
 
 
 
 

 

Joke vertegenwoordigt Nederland op de EK Masters. 
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN EN INDOOR RECORDWEDSTRIJDEN 
 
De Fortius  Clubkampioenschappen worden georganiseerd op zaterdag 5 oktober . Het is de laatste 
baanwedstrijd van dit jaar. Op zaterdag 26 oktober  start het indoorseizoen met de jaarlijkse 
Recordwedstrijden.  
 
 
Clubkampioenschappen 
 
Voor de pupillen  zijn er meerkampen en een 600 of 1000 meter. Voor de junioren, senioren en masters  zijn 
er losse onderdelen, zie Atletiek.nu: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/32018/ 
Voor alle pupillen die meedoen zijn er medailles en diploma’s. De pupillen die clubkampioen worden krijgen 
een extra ereprijs. Voor de junioren, senioren en masters zijn er geen prijzen en wordt uitsluitend gestreden 
om de titel van clubkampioen. 
Inschrijven kan op Atletiek.nu. De inschrijving sluit op 26 september . Deelname is gratis, maar inschrijving 
is niet vrijblijvend. Inschrijven = deelnemen! 
 
 
Indoor Recordwedstrijden 
 

Deze recordwedstrijden worden elk jaar eind oktober georganiseerd, zodat pupillen en junioren die per 1 
november officieel overgaan naar een nieuwe leeftijdscategorie nog een laatste kans hebben om hun records 
te verbeteren in hun huidige categorie. De inschrijving is inmiddels geopend op Atletiek.nu. 
 

Let op: Leden van Fortius  kunnen tot 6 oktober met voorrang inschrijven . De inschrijving sluit uiterlijk op 
16 oktober, maar eerder als de wedstrijd eerder vol zit . 
 

De wedstrijd is gesplitst in een onderlinge wedstrijd voor pupillen en junioren D enerzijds en een open 
wedstrijd voor junioren CBA, senioren en masters anderzijds. Let op dat je voor de juiste wedstrijd inschrijft! 
Informatie op atletiek.nu: 
Pup/JD:  https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/32020/ 
JC en ouder: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/32019/ 
 

Onderdelen: 
Pupillen : meerkampen. 
Junioren, senioren, masters : 60 m, 60 mH, ver, hoog, kogel (maximaal drie onderdelen per persoon). 
Er zijn geen finales. Bij het verspringen en kogelstoten krijgt iedere deelnemer vier pogingen. 
 

Waarom geen polshoog? 
Het onderdeel polsstokhoog staat vooralsnog niet op het programma in verband met een jurytekort. Wil je 
graag dat dit onderdeel wordt toegevoegd? Ga dan op zoek naar mensen die willen jureren en geef de namen 
door aan juco@fortiusdrechtsteden.nl. 
 
Zorg voor de juiste spikespuntjes: zie de rubriek Fortius Pupillen en Junioren (bladzijde 20). 
 
 
Hulp gevraagd 
 

Kan je zelf niet meedoen aan bovengenoemde wedstrijden door een blessure of iets dergelijks, maar ben je 
wel beschikbaar? Dan is je hulp zeer welkom om te helpen bij het jureren, of bij de opbouw vóór en het 
opruimen ná de wedstrijd. Stuur een mailtje aan juco@fortiusdrechtsteden.nl om je hulp aan te bieden. 
 
Voor overige vragen over de wedstrijden kan je terecht op het mailadres woc@fortiusdrechtsteden.nl. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Hieronder de resultaten van twee zomermaanden atletiek op de 
weg, met daarbij aangetekend dat er in de vakantieweken nog niet 
zo veel viel te ontdekken. Maar na thuiskomst werd het lopen door 
velen weer opgenomen, getuige deelname aan de Seuterloop in 
’s-Gravendeel en de Loop naar de Pomp in Noordeloos. 
Opvallend vaak komen we de namen van Roy Werner en Nay 
Seddik tegen in de uitslagen. 
Heb je resultaten te melden, stuur die dan naar ons op. Dat kan 
voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 september op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Op 9 augustus werd in Ouddorp op Goeree de 
traditionele strandloop gehouden, tegenwoordig de 
Bloemfontein Strandloop geheten. Folkert van der 
Krol werd hier op de 10 km bij de M40 fraai derde 
in 42:12. Bij de beoordeling van de tijden dient wel 
rekening te worden gehouden met het zware 
parcours. Bij de M50 werd Gijs van Andel 
zeventiende in 58:59 en bij de M30, een wat 
vreemde categorie, was het Kees Prins die in 55:27 
beslag legde op de 22ste plaats. 
 
Op 10 augustus vochten Tom Wortel en Roy 
Werner in Wolphaartsdijk een robbertje over 15 km 
uit. Het resulteerde in een twaalfde en dertiende 
plaats, maar het tijdverschil was toch wel zo groot 
dat het niet op de laatste meters is aangekomen. 
Tom klokte 56:07 en Roy 56:51. 
 
Op 15 augustus werd er wederom gelopen in 
Ouddorp, nu een kwartmarathon. Kees Prins was 
ook weer van de partij en werd elfde bij de MSen in 
42:47. Bij de M40 werd Dennis Kanselaar 21ste in 
49:07. Daniëlle van Zoest kwam twee keer in de 
uitslagenlijst voor met twee verschillende 
startnummers (101 en 103). Ze werd of vierde of 
elfde bij de vrouwen senioren in 52:15 of 56:58. 
 

Roy Werner was in Westenschouwen op 24 
augustus duidelijk beter in vorm dan twee weken 
eerder in Ouddorp. Op de halve marathon 
behaalde hij bij de M35 de derde plaats in 1:18:51. 
Kees Prins staat met 1:46:35 als 42ste in dezelfde 
categorie genoteerd in de ranglijst. Op de 6,5 km 
vinden we Peter van Zetten terug als negende man 
in 37:18. 
 
De Molenweiloop in Heerjansdam werd op 
woensdag 28 augustus bij de V45 met twee 
straatlengtes voorsprong door Nay Seddik 
gewonnen in 41:48. Er was geen enkele Fortius -
atleet sneller, ook niet bij de heren. De snelste, 
Dennis Kanselaar, die achttiende werd bij de M45 
in 49:06, lag ook al een straatlengte achter op Nay. 
Verder noteerden we Marco Huijsdens (19de M45 in 
50:42), Harm de Jonge (19de M55 in 57:48), Jan 
van Nes (24ste M55 in 1:01:08) en Daniëlle van 
Zoest (vijfde VSen in 51:23). Ook was er nog een 
5 km, die bij de mannen gewonnen werd door 
Marco Troost in 17:49 en waarop Leo Fioole bij de 
M55 zesde werd in 27:29. 
 
 
 

 
De Seuterloop in ’s-Gravendeel, op de laatste donderdag voordat de scholen weer beginnen, is elk jaar een 
soort reünie van lopers na hun vakanties. Dit jaar vond die loop plaats op 29 augustus. Vooral op de 10 km 
dames sprak Fortius  nadrukkelijk een woordje mee. Luula Weldengebriel Tekie werd in 38:55 netjes tweede. 
Ook plaats drie en vier waren met Gerda Huiskamp en Sabina de Weert door Fortius  bezet, al was het 
verschil met Luula aanzienlijk.  
Dankzij mails van Maarten Danckaarts en André Lambregts die de resultaten van hun trainingsgroepen 
meldden, konden we een redelijk compleet overzicht van de Fortius  resultaten opmaken. De lopers van André 
deden allen mee aan de 5 km. In de uitslagenlijst worden aan Enrico van Waveren en André Veldhoen de 
tijden 21:00 en 21:35 toegeschreven. Helaas moest André hierbij opmerken dat deze twee lopers een rondje 
te weinig hadden gelopen, dus eigenlijk na 3,7 km waren gefinisht. Zouden ze in dezelfde snelheid zijn 

Foto Jos Nieuwland 
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doorgelopen dan waren ook zij nog ruim 
binnen het half uur binnen geweest. Vandaar 
dat André zeer tevreden was over de 
prestaties van zijn MDD-groep (Maandag-
Donderdag divisie van de D-groep). Laat het 
een stimulans zijn om het in de komende 
wedstrijden nog beter te gaan doen. En dat 
geldt ook voor Ciska van der Snee, die 
helaas deze keer moest uitstappen, maar 
het zeker in zich heeft. 
Hieronder de namen die we uit de uitslag 
hebben geselecteerd. Mocht er iemand 
overgeslagen zijn, meld dit dan zodat we die 
naam bij volgende wedstrijden niet meer 
missen.  
 
5 km dames: 
 5 Esther Roodenburg 23:28 
 31 Annemieke Franquemont 28:18 
 32 Francis Koppelaar 28:26 
 42 Ellis Boogers 29:26 
 62 Maria Hurtado Blanco 32:28 
 
5 km heren: 
 9 Henrik Barendregt 19:09 
 16 Mees Schneider 19:47 
 25 Robbert-Jan de Smit 21:01 
 32 Jelle Schneider 21:54 
 40 Gerard Groothuizen 22:22 
 58 André Lambregts 23:35 
 86 Martin Matse 24:53 
 88 Bas Nagtegaal 25:18 
 102 Rémon van den Engh 26:11 
 113 Jan van der Ham 27:02 
 115 Steef Dijkstra 27:12 
 119 Edwin Karreman 27:31 
 123 Conrad van Maanen 27:38 
 128 Jim Franquemont 28:17 
 132 Matthias Meijer 29:18 
  Reindert van den Engh 32:21 
 
 
 
 
 
 

10 km dames: 
 2 Luula Weldengebriel Tekie 38:55 
 3 Gerda Huiskamp 46:14 
 4 Sabina de Weert 46:34 
 15 Martine Verhulst 1:02:03 
 
10 km heren: 
 9 Maarten Danckaarts 39:56 
 13 Lennaert den Hoed 41:13 
 14 Richard Nieuwmeijer 41:14 
 17 Wilfred Krol 41:37 
 20 Kees Prins 43:05 
 22 Peter ten Brink 43:11 
 23 Jan-Willem Mennink 43:42 
 35 Sjon Vos 45:03 
 44 Vanya van Iwaarden 46:08 
 57 Leon Goor 48:10 
 65 Jeroen Brouwers 48:57 
 77 Chris den Hartog 50:56 
 87 Johan de Jong 52:58 
 91 Leo Boelens 53:14 
 95 Arie Pankras 53:42 
 104 Pieter Verweij 57:42 

 
 
Op 1 september waren er verschillende wedstrijden waaraan enkele Fortius atleten deelnamen. In Nieuwkoop 
liep Anna van Stigt een prima halve marathon waarin ze vierde werd bij de vrouwen in een mooie tijd van 
1:35:02. In Schoonhoven liepen Maaike Damsteeg de 5 km in 31:04 en Eliza Damsteeg de 10 km in 57:06. De 
Tilburg Ten Miles was een echte massaloop met duizenden deelnemers. Met wat moeite haalden we Kees 
Prins (1:08:08) en Albert Klerk (1:18:27) uit de uitslagen. 
 

Groepsfoto MDD-groep na de Seuterloop: van links naar rechts: 
André Veldhoen, André Lambregts, Annemieke Franquemont, Ellis 
Boogers, Jim Franquemont, Enrico van Waveren, Francis Koppelaar. 
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Op 7 september werd het Grote Rivieren Loopcircuit weer opgepakt met de bekende Loop naar de Pomp in 
Noordeloos, een wedstrijd over 10 km. Podiumplaatsen waren er voor Anna van Stigt (tweede bij de vrouwen 
senioren), Nay Seddik (tweede bij de V35) en Hanneke van Riel (derde bij de V35). Op de 5 km recreatieloop 
liepen naast de senioren en masters ook veel van onze jeugdleden mee, en met succes want Flint Beenen en 
Mees Schneider eindigden zelfs in de top 10. Zie hiervoor ook de jeugdrubriek, waarin ook deelnemers aan de 
jeugdlopen aan bod komen. Uitslagen: 
 
10 km 
MSen 
 9 Tom Wortel 37:42 
M35 
 5 Lennaert den Hoed 38:50 
 7 Henrik Barendregt 39:45 
 11 Ewoud van Houwelingen 41:55 
 18 Alex Adriaanse 44:13 
M45 
 11 Wilfred Krol 41:20 
 29 Bas Bosveld 47:09 
 36 Gijs van Andel 49:05 
 
 

M55 
 11 Sjon Vos 43:28 
 36 Martin Matse 51:21 
 56 Kees Gladpootjes 55:52 
VSen 
 2 Anna van Stigt 42:57 
V35 
 2 Nay Seddik 41:18 
 3 Hanneke van Riel 43:22 
 6 Cindy Frishert 51:10 
V45 
 14 Margo Naaktgeboren 53:47 
 19 Ellen Visser 55:36 
 20 Toos Volmer 57:26 

5 km 
Mannen 
 4 Flint Beenen 19:16 
 7 Mees Schneider 20:01 
 12 Freek Bosveld 20:36 
 13 Menno van Roosmalen 20:36 
 19 Tim Leeman 21:42 
 53 André Alderliesten 28:57 
Vrouwen 
 25 Myriam Ligtenberg 29:48 
 28 Petra van der Gracht 30:46 
 37 Heleen Huijssen 34:23 

 
 
Roy Werner liep op 14 september de Oosterhoutse Trail over 25 km. Hij eindigde als zesde in 2:02:25.  
 
 
 

 Wedstrijden in september, oktober en november 
 

De Drechtstadloop staat alweer in de kalender en dat betekent dat het geen twee maanden 
meer duurt. Stel je programma slim samen om op 3 november in vorm te zijn, er is keus 
genoeg in de nabije omgeving. Voor wie het fijner vindt in de modder: de eerste crossen staan 
ook al tussen de wedstrijden. Hieronder weer de vertrouwde selectie. Wil je nog wat anders, 
kijk dan op de bekende sites zoals www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in 
heel Nederland en zelfs in België. 

 
September 
 

21 Bleiswijk  Rottemerenloop  www.dekieviten.nl 
21 Tholen   Halve marathon  www.halvemarathonvantholen.nl 
21 Rijen   Rondje Rijen   www.spiridon.nl 
21 Den Haag  Peace Night Run  www.thehaguepeacenightrun.nl 
22 Amsterdam  Dam tot Damloop  www.damloop.nl 
22 Willemstad  Vestingloop   www.epicinderunning.nl 
28 Katwijk  Halve van Katwijk  www.halvevankatwijk.nl 
28 Sommelsdijk  5 en 10 km   www.avflakkee.nl 
29 Zoetermeer  Geuzenloop   www.geuzendag.nl/geuzenloop/ 
 
Oktober  
 

5 Alblasserdam  Molenloop   www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
5 Dordrecht  Ren voor haar leven ladies www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl 
6 Breda   Singelloop   www.bredasesingelloop.nl 
6 Utrecht  Singelloop   www.singellooputrecht.nl 
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12 Rotterdam  New York Mini Marathon www.newyorkminimarathon.nl 
13 Bosschenhoofd (NB) Rondje Seppe  www.midsummerrun.nl 
13 Maassluis  AVW Cross   www.avwaterweg.nl 
13 Spijkenisse  SPARK Loopcircuit  www.avspark.nl 
20 Amsterdam  Amsterdam Marathon www.tcsamsterdammarathon.nl 
20 Bergen op Zoom Kievitloop   www.spado.nl 
20 Rucphen  Kluiskenshof 10 van AVR www.avr90.nl 
20 Loon op Zand Blauwe Meer Cross  www.blauwemeercross.nl 
26 Gorinchem  Boerman Transport-loop www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
26 Schoonhoven  Dijkloop   www.avantri.nl 
27 Spijkenisse  Herfstloop   www.stichtingestafetteloop.nl 
27 Etten-Leur  Marathon Brabant  www.marathonbrabant.nl 
 
November 
 

2 Woudrichem  Vestingstadrun  www.altenaroadrunners.nl 
3 Dordrecht  Drechtstadloop  www.drechtstadloop.nl 
9 Burgh-Haamstede Mosselloop   www.avdeltasport.nl 
10 Vlaardingen  Vulcaan Halve Marathon www.avfortuna.nl 
10 Kaatsheuvel  Maresia cross  www.tlvdelangstraat.nl 
10 Maassluis  AVW Cross   www.avwaterweg.nl 
10 Gouda   Halve Marathon  www.halvemarathongouda.nl 
 
 

DrechtStadLoop steunt het Vriendenfonds Albert Schw eitzer Ziekenhuis 
 

De opbrengst van de Drechtstadloop - AGRO DELTA 1/2 marathon komt dit jaar via het Vriendenfonds ten 
goede aan onderzoek ten behoeve van longkankerpatiënten in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Met uw 
deelname kunt u een heel belangrijk wetenschappelijk onderzoek van longchirurg Erik von Meyenfeldt 
steunen. Samen met het ziekenhuis wil hij de zorg vóór en na operaties bij longpatiënten in heel Nederland 
sterk verbeteren. Hij onderzoekt of patiënten met longkanker door beter eten en meer bewegen sterker de 
operatie ingaan en uitkomen. Voor dit onderzoek is geld hard nodig. 
Als gezonde loper weet u als geen ander hoe belangrijk de longfunctie is. Ook u kunt uw een steentje 
bijdragen. Bij uw inschrijving bestaat namelijk de mogelijkheid om een donatie te doen aan het Vriendenfonds 
dat deze gelden beschikbaar stelt aan het onderzoek voor longpatiënten. Het Vriendenfonds spreekt de hoop 
uit dat zoveel mogelijk inwoners van de Drechtsteden bereid zijn dit belangrijke onderzoek te steunen. Dat kan 
op drie manieren: 
• Bij uw inschrijving kunt u een bedrag activeren. Dit wordt bij 

uw inschrijving direct verrekend. 
• U kunt een persoonlijke sponsorpagina openen. Hier 

kunnen familieleden, buren, kennissen of collega’s een 
donatie doen. 

• U kunt met een team van vier tot zes personen meedoen 
aan de Albert Schweitzer Ziekenhuis bedrijvenloop over vijf 
kilometer. De snelste vier tijden tellen voor het klassement. 
Een team mag naar willekeur samengesteld worden. 

 
Wie individueel het meeste sponsorgeld binnen haalt wordt 
door Runnersworld Dordrecht beloond met een paar 
loopschoenen naar keuze. 
 
Inschrijven en doneren: http://www.drechtstedenloop.nl/index.php/ditect-inschrijven 
Sponsorpagina: https://supportanddonate.com/event/299/drechtstadloop-2019/ 
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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. 
 

 
D-JUNIOREN NEMEN 6 MEDAILLES MEE NAAR HUIS OP NK 

 
[door Bob Hurkmans] 

 
Zeven junioren waren present op de officieuze Nederlandse kampioenschappen in het Olympisch 
Stadion en dat resulteerde in 6 medailles. 
In de ochtend mochten Cristy en Anniek 
beginnen in de verspringbak, aangezien ze de 
enige waren die het lukte om over de 5 meter te 
springen mochten ze de gouden en de zilveren 
medailles mee naar huis nemen. Nadat Maxim 
een beetje ruzie had gemaakt met een horde bij 
het hordelopen revancheerde hij zich op de 150 
m met een mooie race en een snelle tijd. 
Ondertussen waren Femke en Jil geconcen-
treerd bezig bij het polsstokhoogspringen en met 
tips van Arno lukte het Femke om met een nieuw 
persoonlijk record van 2,30 m de bronzen 
medaille te winnen. Jil mocht weer door naar het 
speerwerpen waar ze met een dik persoonlijk 
record net onder de 20 m bleef, maar de 
volgende wedstrijd gaat dit zeker lukken. Ook 
Veerle verbeterde haar persoonlijk record, alleen 
dan bij het discuswerpen, met kogel had ze twee 
superstoten maar in haar enthousiasme stapte 
ze met haar voet buiten de ring en zeker bij een 
NK zien ze dit niet door de vingers. Lucas was vroeg 
gekomen om de sfeer te proeven en de rest aan te 
moedigen en mocht eindelijk beginnen, niet 
onverdienstelijk want bij polsstok sprong hij met 2,50 m 
naar de tweede plek. Anniek had zich ook ingeschreven 
voor de 150 m en had daar HEEL VEEL zin in, het was 
te zien, ze vloog over de baan naar de derde plaats. 
Eerder op de dag had Cristy zich joggend (zo leek het) 
geplaatst voor de finale van de 60 m. In die finale stond 
de volledige Nederlandse top aan de start maar met haar 
nieuwe glimmende schoenen snelde ze naar de eerste 
plaats. 
Bedankt voor de mooie dag, jullie inzet en sportiviteit. 
 
 

Anniek scoorde een zilveren en een bronzen 
medaille (zie foto boven) en is hier in actie in Breda. 
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MEISJES JUNIOREN D TIENDE VAN NEDERLAND 
 
Op zaterdag 7 september trad het 
team van de meisjes junioren D 
van Fortius  in Vught aan voor de 
landelijke finale van de competitie. 
Het was al een heel knappe 
prestatie van de meiden geweest 
om zich te plaatsen voor de finale. 
De competitie was begonnen met 
213 teams, waarna er twaalf 
mochten uitkomen in Vught in de 
finale. Doel van de finale was het 
clubrecord estafette verbreken en 
er een leuke dag van maken. 
Beide doelen werden gehaald. Het 
Fortius team eindigde in Vught als 
tiende van Nederland. 
 
 
LOOP NAAR DE POMP, ZATERDAG 7 SEPTEMBER NOORDELOOS 

 
[door Kiki en Daniel Hermus] 

 
Een kleine delegatie Fortius -atleten was 
afgereisd naar Noordeloos om mee te doen 
aan deze zesde wedstrijd van het Toyota 
Schouten Grote Rivieren loopcircuit. 
In de jongste categorie liepen de deelnemers 
één ronde van ongeveer 700 meter. Anne 
Schoester en Pepa Hermus liepen hier mee 
bij de meisjes en finishten respectievelijk op 
plaatsen 1 en 3. 
Daarna was het de beurt aan de volgende 
groep voor een afstand van 1400 meter. Tula 
Hermus deed hier mee bij de meisjes en 
eindigde als tweede. Bij de jongens stonden 
twee manen op het podium, namelijk Luuk 
Bosveld op de eerste plaats en Ruben van 
Roosmalen op de tweede plaats. Daarnaast liepen Yerne Biesterveld (vierde) en Sem Schoester 
(zesde) ook nog mee. 
Bij de laatste categorie was het alleen Thomas van Roosmalen die mee deed en dat leverde de 
vierde plaats op. 
 

[door Jolanda Leeman] 
 

Van Jolanda Leeman ontvingen we een mail waaruit bleek dat het met bovenstaande nog niet 
gedaan was in Noordeloos. Omdat de D meiden die dag in de finale van de competitie stonden 
waren er geen trainingen bij Fortius . Een aantal jongens (Flint, Freek, Tim, Mees en zijn broer Jelle) 

Luuk, Ruben, Yerne en Tula op weg voor hun 1400 m. 
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van de MILA groep besloten daarom om 
ook naar de Pomp in Noordeloos te gaan 
lopen, en wel over 5 km. Een goede 
tijdsbesteding in plaats van trainen. De 
tijden leken wat tegen te vallen, maar 
achteraf bleek dat de 5 km ruim 5,3 km 
was, dus toch heel goede prestaties van 
de jongens, ondanks de regen. 
 
De resultaten waren: 
 
 4 Flint Beenen 19:16 
 7 Mees Schneider 20:01 
 12 Freek Bosveld 20:36 
 19 Tim Leeman 21:42 
 20 Jelle Schneider 21:48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIJFDE WEDSTRIJD PUPILLENCOMPETITIE, OUD-BEIJERLAND  14 SEPTEMBER  
 

[door Kiki en Daniel Hermus] 
 
Op deze zonnige zaterdag was het de dag dat het moest gaan gebeuren. Een podiumplaats of niet, 
een persoonlijk record tegen het einde van het outdoorseizoen of niet en een fantastische dag of niet. 
Dat laatste was makkelijk, want fantastisch was het zeker. 
Bij het ophalen van de startnummers kregen alle deelnemende kinderen al een mooie prijs zonder 
überhaupt iets te hebben gedaan. De Stichting Atletiek Regio Dordrecht (StARD) zorgt namelijk bij 
elke zomercompetitie voor een mooie herinneringsprijs, dus die hadden ze alvast verdiend. 
De wedstrijd verliep erg goed voor Fortius  met vele goede prestaties en records. Speciale 
vermeldingen voor Anne Schoester en Santiago Roelofs. Anne liep met haar tijd op de 600 meter de 
Top 10 allertijden ranglijst in naar plek 10 bij de MPM met haar tijd van 2:26,26. Santiago had een 
hele goede dag en sprong 1,17 m hoog, goed voor een gedeelde zevende plaats bij de JPB in 
diezelfde ranglijst. 
Alle overige uitslagen zijn te vinden op atletiek.nu. 
 
Bij het schrijven van dit stukje waren er nog geen uitslagen bekend van de estafettes en het 
eindklassement. Deze zullen in de volgende nieuwsbrief volgen. 
 
 
 

Van links naar rechts: 
Jelle, Mees, Freek, Tim en Flint. 

19 



 

 

Tim Leeman sinds mei bij Fortius 
 
Helaas een paar dagen na het verschijnen van de juli nieuwsbrief kregen we een mail van Jolanda 
Leeman. Toch willen we die hier nog publiceren zodat de prestaties van Tim recht worden gedaan. 

 
[door Jolanda Leeman] 

 
Met plezier hebben wij nu een aantal keer de Fortius  nieuwsbrief gelezen. Erg leuk om te lezen wat 
er zoal in de vereniging leeft en behaald wordt. 
Mijn zoon, Tim Leeman, is officieel lid geworden van Fortius  op 1 mei van dit jaar. Na zeven jaar bij 
A.A.A. in Alblasserdam getraind te hebben, was het tijd voor een nieuwe uitdaging. En in juni mocht 
hij ook al op dinsdagavond de MILA training gaan doen, dus hij heeft zeker geen spijt van zijn 
overstap. Tot op heden staat hij nog niet in de uitslagen, terwijl hij wel (de meeste wedstrijden) staat 
ingeschreven onder Fortius . We snappen dat het erg veel werk is om dit allemaal voor iedereen bij 
te houden een uit te zoeken. Vandaar even dit mailtje.  
Tim is C-junior en behaalde sinds het lidmaatschap bij Fortius  al de volgende persoonlijke records:  

25 mei C/D competitie te Rotterdam: 150 m: 21,99 s en Ver: 3,82 m 
30 Mei Smulbosloop Dordrecht:   5 km: 22:47 
5 Juni Barendrecht:     1500 m: 5:18,11 
8 Juni Lenteloop Papendrecht:   5 km: 22:04 
13 Juni – Fortius Track Meeting:   3000 m: 11:14,78 
22 Juni C/D competitie te Papendrecht:  100 m: 14,94 s; 800 m: 2:29,48 en Ver: 3,85 m 
(Bij het Grote Rivieren Loopcircuit heeft Tim voor het hele circuit nog ingeschreven via AAA, maar een 
verzoek tot aanpassing naar Fortius  loopt). 

Verder heeft Tim ook deelgenomen aan de 5 km van de ZoomerWantijRun (24:33). 
Tim is erg blij met het behalen van deze persoonlijke records en is helemaal in zijn element bij 
Fortius . 
 
[Reactie van de redactie: Dank voor deze mail en de lovende woorden. Vooral bij wegwedstrijden worden 
vaak alleen woonplaatsen in de uitslagen genoemd en dan is Alblasserdam niet meteen aanleiding naar een 
Fortius lid te zoeken. Maar we kennen Tim nu goed en zullen hem niet meer missen. We hopen dat de 
progressie bij Tim voortgaat en we hem over een aantal maanden in een interview beter aan de club mogen 
voorstellen.] 
 
 
Het indoorseizoen zit er weer aan te komen: Zorg vo or 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 het type X-tree (keramisch) van Asics. Te verkrijgen bij Runnersworld Dordrecht 
(Maasplaza) en bij de Spikeshop in Reeuwijk. 
 
     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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CRÊPIER 
 
Voor bondscoach Vince de Lange, die tienkampers als Chiel Warners en Bart Bennema 
onder zijn hoede had en ook de van oorsprong Dordtenaar Eelco Sintnicolaas naar 
Europees zilver begeleidde, was er na de Olympische Spelen van Rio geen plaats meer 
bij de KNAU. In een interview in de Volkskrant (17 september) vertelt de Lange dat zijn 
passie voor de atletiek hem al enkele malen een persoonlijk faillissement had bezorgd. 
In zijn topjaren met Warners en Bennema moest hij van € 4500 per jaar zien rond te 
komen. Hij leefde op een betonnen vloer en at kapucijners met friet. Het was 
eenvoudigweg niet meer op te brengen. Gelukkig had hij nog een andere passie: koffie 
en chocola. Tegenwoordig is de Lange chocolatier en kan hij leven van de verkoop van 
zelfgemaakte bonbons. 
Uit een recente studie van de Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut blijkt dat veel 
sportcoaches en trainers het moeilijk hebben in Nederland en er meestal ook slechter 
aan toe zijn dan hun collega’s in het buitenland. Dat dit maar al te waar is heb ik vorig 
jaar zelf ervaren toen we als oud-atleten van de minstens zo succesvolle bondscoach 
Bob Boverman een inzamelingsactie moesten houden om diens begrafenis te kunnen 
bekostigen. 
Goed is het dan ook in deze nieuwsbrief te lezen onder mededelingen uit het bestuur, 
dat het komende jaar “het vaststellen van het beleid met betrekking tot de 
trainersvergoedingen” een van de taken is waar het bestuur aan gaat werken. Het staat 
als eerste genoemd, laat het ook een prioriteit zijn. Talenten hebben we binnen Fortius  
in overvloed, lees de clubrecords, resultaten van de jeugd en de interviews. Maar om de 
top te bereiken moet het talent ontwikkeld en gestimuleerd worden door kwalitatief 
goede trainers en coaches. Die trainers moeten ook leven en dienen daarvoor dus naar 
behoren betaald te worden. 
De Lange constateert terecht dat de contributie van atletiekverenigingen duidelijk 
achterblijft bij die van fitnessscholen en andere sportinstellingen. Bij een schilderclubje 
betaalt mijn vrouw € 103 per kwartaal voor wat lessen en feedback en dan moet ze alle 
materialen nog zelf aanschaffen. Fortius  hanteert een standaardtarief van € 14,50 per 
maand. Daarmee kan het prestatieniveau niet structureel verhoogd worden en zullen we 
dus afhankelijk blijven van enkele supertalenten, die dan waarschijnlijk ook niet lang 
zullen blijven. 
Voor meer inkomsten wordt gezocht naar meer leden. Maar ook door leden meer te 
laten betalen, in welke vorm dan ook, kunnen meer inkomsten gegenereerd worden. 
Inkomsten die broodnodig zijn om onze trainers ten minste van een droge boterham te 
voorzien. En dat zal nodig zijn om onze talenten te laten bloeien. Zou dat echt te veel 
gevraagd zijn als je ziet dat lopers soms veelvouden neertellen aan inschrijfgelden voor 
loopevenementen? Doen we het niet dan zullen we een prestatief middelmatige club 
blijven en zullen onze trainers naar elders vertrekken of genoodzaakt worden 
pannenkoeken te gaan bakken. Al klinkt de naam crêpier in het Frans nog zo schoon, de 
bedoeling kan het niet zijn.  
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AGENDA  

 
SEPTEMBER 
 
Zondag 22  Dordrecht  Landelijke finale competitie Masters 
 
Vrijdag 27 t/m 
Zondag 29     Jeugdkamp Atletiek 
 
 
OKTOBER 
 
Zaterdag 5  Dordrecht  Clubkampioenschappen 
 
Zaterdag 26  Dordrecht  Indoor Recordwedstrijden 
 
 
NOVEMBER 
 
Zondag 3  Dordrecht  Drechtstadloop 
 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBR IEF: 
 

Uiterlijk op 15 oktober 2019 op het volgende e-mail adres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van oktober 2019.   
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TRAININGSTIJDEN 
 
Junioren AB, senioren, masters 
Dinsdag  19:00 – 21:00 uur 
Donderdag  19:00 – 21:00 uur 
Zondag  10:00 – 12:00 uur 
 
Junioren C/D 
Zaterdag  10:30 – 12:00 uur 
Woensdag  19:00 – 20:30 uur 
 
Pupillen 
Zaterdag (alle groepen)  09:30 – 10:30 uur 
Woensdag C en mini:  17:00 – 18:00 uur 
  A1, A2 en B:  18:00 – 19:00 uur 
 
Recreatieve loopgroepen (5 niveaus)  
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Woensdag  vanaf 19:15 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)  
Dinsdag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroepen ma/do (2 niveaus)  
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht 
Zaterdag  9:30 – 11:00 uur 
Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking / 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Woensdag  vanaf 19:15 uur 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
Kick FUN & Boxing  
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
 
 
 

Kickboxing  
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden bij Fortius (april - oktober) 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden gymzaal Stadspolders (oktober - april) 
Vrijdag  20:00 – 21:30 uur: gevorderden 
Zondag  10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar 
Zondag  11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar 
     recreatief + gevorderden 
 
Worstelen 
Dinsdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder 
Dinsdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
Vrijdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 jaar en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: 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 – 10:00 uur: BBB – Body Shape 

09:00 – 10:00 uur: Total Body Workout 
17:00 – 18:00 uur: Streetdance 7 – 12 j 
18:00 – 18:45 uur: Zumba 

  18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
  19:45 – 20:40 uur: Powerpump 
  20:45 – 21:40 uur: 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 

09:00 – 09:55 uur: Total Body Workout 
  13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi 
  18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20 

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

 

Logo door Elise Beljaars 

23 


