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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 januari 2019 
verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 15 januari 
sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

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

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



 

 

  
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
Vanwege de drukte in de decembermaand is deze 
nieuwsbrief helaas wat aan de late kant verschenen. 
Maar gelukkig nog wel net voor de feestdagen zodat die 
kunnen worden benut voor het lezen van het 
clubnieuws.  
In deze nieuwsbrief ook weer nieuws van de afdeling 
worstelen. Van twee wedstrijden doen zij verslag. Ook 
de andere afdelingen worden uitgenodigd naast de 
website ook hun nieuwtjes via deze nieuwsbrief te 
verspreiden. Hoe meer nieuws we kunnen plaatsen, 
hoe lezenswaardiger de nieuwsbrief wordt. 
Verder natuurlijk verslagen van indoorwedstrijden en 
crossen, want daar is het de tijd van het jaar voor. Maar 
ook onze wegatleten waren weer met velen aanwezig 
bij grote wedstrijden in de wegatletiek. En de jeugd lijkt 
van alles wat mee te pakken, van indoor, tot cross, tot 
wegwedstrijden en Sinterklaas. 
 
Wat is er fijner dan de nieuwsbrief lezen op je tablet 
tijdens deze donkere laatste dagen van 2018. 
Een gezond en sportief 2019 toegewenst. 
  
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 januari 2019: 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  
 

 
DE REDACTIE VAN DE NIEUWSBRIEF 

 
WENST ALLE LEZERS 

 
PRETTIGE FEESTDAGEN 

 
EN EEN 

 
VOORSPOEDIG EN SPORTIEF 2019 

 
 

Kom naar de: 
 
Schapenkoppencross 29 december 
 
Nieuwjaarsloop op 2 januari en de 
nieuwjaarsreceptie aansluitend 
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VAN HET BESTUUR 
 

 [door Jan van Dalen] 
 

• Het tweede Fortius jaar zit er bijna op. De leden hebben geen hinder gevonden bij het 
beoefenen van hun sporten en het samengaan van de atletiek is zonder noemenswaardige 
problemen verlopen. Er is een Fortius gevoel. De Fortius atleten en -worstelaars leveren, 
zowel nationaal als internationaal, goede prestaties. De kantines zijn samengevoegd en er zijn 
een mooie bestuurskamer en kantoor gerealiseerd. Maar op verenigings- en bestuurlijk gebied 
moeten nog veel zaken worden geregeld. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Hierbij 
bedoel ik op het vaststellen van beleid, regelingen en afspraken. Het bestuur had de ambitie 
om een aantal zaken in 2018 te realiseren, maar is hier helaas niet in geslaagd ten gevolge 
van andere onderwerpen, die op dat moment onmiddellijke aandacht vereisten. Het bestuur is 
zich ervan bewust dat niet alles in een keer kan worden gedaan en zal in 2019 er enkele 
urgente zaken uit pikken om die te gaan af ronden. 
 

• Tijdens de ledenvergadering van 27 maart 2019 (noteer het vast in de agenda) zal het bestuur 
onder andere verantwoording afleggen over haar werkzaamheden in 2018. 

 
• Gelukkig is Fortius  gezegend met een vaste kern van vrijwilligers, die er voor zorgen dat 

evenementen en activiteiten plaatsvinden. Het bestuur is hen zeer dankbaar hiervoor. Maar er 
zijn toch nog een aantal cruciale plekken in de vereniging die uitbreiding van vrijwilligers 
behoeven. Denk bijvoorbeeld aan de kantine, hulp bij de jeugdtrainingen en wedstrijden. Door 
commissies en afdelingen is geopperd om alle leden een paar keer per jaar 
vrijwilligerswerkzaamheden te laten verrichten. Een vereniging is opgericht om gezamenlijk  
een bepaald doel te bereiken, dus met z’n allen en niet enkelen. Het bestuur onderzoekt de 
mogelijkheden. 

 
• Op de balustrade van de sporthal, tweede etage, links naast de ingang en trapje op, bevindt 

zich de rookzone. Voor sommige leden en gasten was dit onbekend. De verwijzing naar deze 
rookzone is duidelijker aangegeven. Op de balustrade van de ingang zijn verwijzings-en 
verbodsbordjes aangebracht, dus er kan niet meer gezegd worden “oh, ik wist het niet”. 
Hopelijk behoort het roken voor de ingang (hinderlijk voor personen die door een rookwalm 
naar binnen gaan) en de balustrade nu tot het verleden. Daarnaast het verzoek aan de rokers 
om de peuken te deponeren in de asbakken en niet meer over de balustrade te gooien. 

 
• In de nieuwsbrief van november 2018 is vermeld dat rond de kerstdagen en oud en nieuw er 

een beperkte openstelling is van de sporthal en kantine. Wil jij sporten, kijk dan eerst op de 
website www.fortiusdrechtsten.nl voor de openingstijden, zodat je niet voor niets komt. 

 
• Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en medewerkers prettige feestdagen en een gezond, 

voorspoedig en sportief 2019 toe. Wij zien elkaar tijdens de nieuwjaarsreceptie op 2 januari 
2019, 20:30 uur in de kantine van Fortius . Alle leden van Fortius  zijn hiervoor uitgenodigd. 
Traditiegetrouw vindt voorafgaande de nieuwjaarsloop om 19:15 uur plaats.  

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

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Anniek de Lange sprong op zaterdag 15 december in de atletiekhal 
Galgenwaard in Utrecht 5,12 m ver. Ze verbeterde daarmee het clubrecord 
verspringen voor meisjes junioren D met 11 centimeter. Het oude record stond 
sinds oktober dit jaar op naam van Cristy Pieter. 
 
 
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. 
 
 
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. 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 ze erop wijst en het is eenvoudig aan te passen. 
Ook komt het bij de inschrijving voor wegwedstrijden vaak voor dat er helemaal geen verenigingsnaam kan 
worden ingevuld. Dan kunnen we je prestatie ook niet in de uitslagenlijsten terugvinden en dus ook niet in de 
nieuwsbrief vermelden. Wil je toch je prestatie vermeld zien, volg dan deze tip: als het inschrijfformulier geen 
ruimte laat voor het invullen van de clubnaam, vul dan gewoon Fortius  in bij “woonplaats”, dan vinden wij uw 
prestatie zeker terug. 
 
 

[Advertentie] 
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WORSTELEN 
 

[door A. Franken] 
 

Op 9 september vertrokken we om zes uur ’s morgens naar Keulen (Duitsland), waar Shayna en Jern 
moesten worstelen op het vrije stijl toernooi. Wij gingen op uitnodiging van de Halter uit Utrecht mee. 
Shayna heeft ‘s ochtends gewogen en was 20,5 kg en stond in de 
gewichtsklasse tot 22 kg. Ze was erg zenuwachtig, het was ook haar 
eerste toernooi na de zomervakantie. Haar eerste partij verloor ze 
helaas. Haar tegenstander was niet veel beter, maar net genoeg om 
van haar te winnen. In de tweede partij kon ze de zenuwen van zich 
afschudden en met twee shoots naar de benen en door twee maal de 
tegenstander op de rug te leggen won ze die partij. Haar laatste 
tegenstander was een niveautje te hoog. Die blokte haar shoot erg 
goed, en sloeg een greep aan waar Shayna niet uit kon komen. Ze 
heeft daardoor een welverdiende derde plaats gehaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jern woog 30,5 kg en stond een klasse hoger dan vorig jaar, tot 32 kg. 
In de eerste wedstrijd had hij ook erg veel last van zenuwen. Zijn 
tegenstander was een bekende waar hij al eerder tegen gestaan had. 
Vrije stijl heeft niet Jern’s voorkeur en hij verloor helaas deze match. 
Tijdens de tweede wedstrijd zat hij al wat beter in zijn ritme. Zijn 
voorkeur voor Griek/Romeins kwam goed naar voren toen hij zijn 
tegenstander achterover gooide en de wedstrijd won. In de derde 
wedstrijd stond hij tegen een flink wat sterkere tegenstander. Hij heeft 
goed gestreden, maar kwam in een borstklem die heel erg strak zat en 
verloor de wedstrijd. Ook Jern heeft daardoor een welverdiende derde 
plaats behaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een leuke dag met veel goede wedstrijden 
en onderling veel lol. 
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Open Amsterdamse Kampioenschappen 
 
Zondag 10 december zijn twee worstelaars van 
Fortius  naar Amsterdam gegaan om daar mee te 
doen aan de Open Amsterdamse Kampioenschappen. 
 
Ahmad Abbasie (links op de foto) worstelde vier 
wedstrijden. De eerste wedstrijd ging lange tijd gelijk op, 
maar hij verloor uiteindelijk op punten. Ook de tweede 
wedstijd begon hij goed, maar door een paar foutjes kwam 
hij in korte tijd op een flinke achterstand. Toen hij dit met 
veel risico probeerde recht te trekken, werkte hij zich zo ver 
in de problemen dat hij op touche verloor. De derde 
wedstrijd werd ook een puntenwedstrijd. In een eerder 
toernooi had Ahmad nog van deze worstelaar gewonnen, maar dit keer werd het een hele spannende 
wedstrijd. Ahmed stond binnen no time achter met 8-0. Hij wist zich terug te knokken naar 9-8. Vanaf dat 
moment behield zijn tegenstander steeds die ene punt voorsprong: 11-10, 13-12 enz. Een seconde na het 
verstrijken van de tijd wist Ahmad zijn tegenstander te toucheren, maar helaas was dit net te laat. Hij had dit al 
twee keer eerder gedaan in deze wedstijd, maar de mat in de zaal lag zo slecht, dat de scheidsrechters vaak 
te vroeg floten om de worstelaar te beschermen. Zijn laatste tegenstander was een klasse apart. Die had al 
zijn tegenstanders al met grote overmacht verslagen. Ook Ahmad moest eraan geloven en verloor zijn 
wedstrijd op technisch overwicht.  
Gezien het wedstijdverloop, was de vijfde plaats niet goed, met iets minder tegenslag was een tweede plaats 
binnen bereik geweest. 
 
Vashisht Bihariesingh (op de derde plaats op het podium 
hiernaast) had een stroef begin van zijn eerste wedstrijd. Zijn 
doel was om bij deze tegenstander een paar nieuwe dingen 
te proberen. Dat liep in het begin meteen fout en hij liep 
tegen een kleine achterstand aan. De aanval die zijn 
degenstander probeerde werd  door Vashisht goed 
overgenomen. Hij wist zijn tegenstander te toucheren. Zijn 
volgende tegenstander was een Iraniër, een oude bekende. 
In het verleden had hij er weinig tegen in te brengen gehad. 
Ook vandaag was hij te sterk voor Vashisht, maar het kostte 
de Iraniër dit keer meer moeite dan de voorgaande keren. 
Ook zijn laatste tegenstander was een bekende, een Tsjetsjeen uit België. Deze worstelaar was dit keer veel 
te sterk, hij won de wedstrijd met technisch overwicht. Het leverde een derde plaats in de eindrangschikking 
op. 
 
 
 
 
  

Hier nogmaals de twee worstelaars met hun 
coach, nu in gezelschap van topscheidsrechter 
Ron Visser. 
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BAAN EN INDOOR 
 
UITSLAGEN BAAN- EN INDOORWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van indoorwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder “Uitslagen”: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
 
Hieronder een samenvatting van de uitslagen in de afgelopen weken.  
 
Drie Fortius families waren zaterdag 24 november met elk twee junioren in Zoetermeer voor de Ilion-
Indoor voor CD-junioren. Wessel en Anniek de Lange, Julia en Maxim van Dorp, Tessa en Merel 
Dielessen presteerden prima. Wessel legde zelfs tweemaal beslag op de eerste prijs, bij het 
hoogspringen met 1,60 m en bij het verspringen met 5,33 m.  
 
Op zondag 2 december liep Rochelle van Gulik (VSen) in Hoboken (België) voor het eerst sinds 
lange tijd een 60 meter in wedstrijdverband. Ze deed dat in 8,28 s, een veelbelovende prestatie.  
 
Tessa en Merel Dielessen en Danica de Bruijn deden op zondag 2 december mee aan de indoor van 
DAK Drunen, die elk jaar plaatsvindt in een gewone sporthal waar niet op spikes mag worden 
gelopen. Hun uitslagen: Tessa (MJC) 35 m 5,68; kogel 9,07; hoog 1,45. Merel (MJD) 35 m 5,86, 
kogel 9,03, hoog 1,35. Danica (MJD) 35 m 6,09; kogel 6,51; hoog 1,15.  
 
Rens en Quinten van der Elst deden op zondag 9 december in de gloednieuwe indoorhal van AV 
Lycurgus in het Noord-Hollandse Assendelft mee aan de 50 en 60 meter. Quinten werd bij de 
junioren B derde op de 50 meter in 6,66. Op de 60 meter werd hij in 7,74 zesde. Rens liep de 50 
meter in 7,58 en komt daarmee binnen op de Fortius  10-bestenlijst van de M50. De 60 m liep hij in 
8,78.  
 
Op zaterdag 15 december won Saskia van der Boor met 3,48 m in Zoetermeer het 
polsstokhoogspringen bij de meisjes junioren A op een door ARV Ilion georganiseerde 
indoorwedstrijd. 
 
Anniek de Lange won zaterdag 15 december de Hellas Utrecht Kerstboommeerkamp bij de meisjes 
junioren D2. Ze verbeterde daarbij niet alleen het clubrecord verspringen naar 5,12 m, maar liep ook 
nog de 60 meter in 8,67 s, een tijd waarmee ze binnenkwam in de Fortius  10-bestenlijst voor 
meisjes D. Bij het kogelstoten liet ze 7,60 m voor zich opmeten.  
 
 

REGIO INDOORWEDSTRIJDEN IN JANUARI EN FEBRUARI 2019  
 
Op zaterdag 12 januari organiseert de Stichting Atletiek Regio Dordrecht (StARD) weer de jaarlijkse 
Regio Indoor voor junioren CBA, senioren en masters. Inschrijven kan tot uiterlijk 22 december via 
Atletiek.nu. Na 22 december kan alleen nog worden ingeschreven als het programma dat toelaat en 
tegen DUBBEL inschrijfgeld.  
 
Op zaterdag 9 februari wordt de Regio Indoor voor pupillen en junioren D georganiseerd. Atleten uit 
de regio Dordrecht hebben tot 12 januari de tijd om met voorrang in te schrijven. Laat die 
gelegenheid niet voorbij gaan, want als je te laat bent bestaat de kans dat je niet meer mee kan 
doen.  
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FORTIUS INDOOR OP 17 MAART 2019 
 
Op zondag 17 maart 2019 wordt weer de Fortius  Indoor georganiseerd, een indoorwedstrijd voor 
alle categorieën, die ook gedeeltelijk openstaat voor atleten van andere verenigingen.  
Van 1 tot 25 februari kunnen atleten van Fortius  met voorrang inschrijven . Maak hier gebruik 
van! Vanaf 25 februari gaat de inschrijving open voor andere verenigingen en is het motto: wie het 
eerst komt, het eerst maalt. Als het maximum aantal deelnemers per onderdeel en/of categorie is 
bereikt wordt de inschrijving gesloten, uiterlijk 7 maart. Zorg dat je op tijd bent! 
 
 

NK INDOOR VOOR DIVERSE CATEGORIEËN 
 
De inschrijving voor de Nederlandse kampioenschappen indoor voor diverse categorieën in 
Apeldoorn zijn inmiddels geopend. Kijk voor informatie over het NK voor jouw categorie op 
nkindoor.nl. De inschrijving loopt via Atletiek.nu.  
 
 

ANDERE INDOORWEDSTRIJDEN IN NEDERLAND, BELGIË EN DU ITSLAND 
 
De Nederlandse indoorwedstrijden zijn goed te vinden via www.atletiek.nu. De meeste van die 
wedstrijden worden georganiseerd in hallen die vergelijkbaar zijn met onze eigen Reeweghal, zonder 
rondebaan en vaak met een niet specifiek voor atletiek geschikte vloer. Als je op zoek bent naar een 
wedstrijd in een volwaardige indooraccommodatie, d.w.z. met een 200 meter lange rondebaan, kijk 
dan eens op https://www.atletiekkalender.nl. Op die website staat een overzicht met geschikte 
indoorwedstrijden in Nederland, België en Duitsland. 
 
 

COMPETITIEDATA 2019 
 
Hieronder nogmaals de data van de competitiewedstrijden zoals die door de Atletiekunie bekend zijn 
gemaakt. Zet ze vast in je agenda. De locaties zullen in het eerste kwartaal van 2019 worden 
vastgesteld.  
 
Junioren CD 
6 april 
25 mei 
22 juni 
 
Junioren B 
28 april 
23 juni  
15 september landelijke finale  
 
 

Junioren A 
7 april 
12 mei 
1 september - NK Teams Junioren  
 
Senioren 3 de divisie 
14 april  
26 mei  
16 juni  
8 september 
promotie/degradatiewedstrijden 

 
Masters 
7 april  
12 mei 
22 september landelijke finale 
 
 
 
  

  
 
Fortius  moet uiterlijk 6 januari 2019 aan de Atletiekunie doorgeven met hoeveel ploegen we mee 
willen doen. Contactpersoon competitie voor Fortius  is Arjen van Gink.  
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
Twee wedstrijden met heel veel Fortiusdeelname sprongen er 
deze maand uit: de Zevenheuvelenloop en de Bruggenloop. Maar 
de opvallendste prestaties werden geleverd in andere wedstrijden. 
Roy Werner liep na zijn marathon in Etten-Leur nog eens eventjes 
een trail van 44 km en weer een marathon. En ook opvallend: de 
terugkeer van Harry Gerritse op het crossfront. 
 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 december binnen zijn op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
Wedstrijden half november tot half december 
 
Op 17 november deed Hermann Groenevelt mee aan de Hobbeldebobbelloop in Zoutelande. Dit is 
een loop over 11 km waarbij voortdurend duin op en duin af wordt gelopen, vandaar die hobbels en 
bobbels. Hermann eindigde op de 263ste plaats (215de bij de heren) en had 1:21:31 nodig om over al 
die hobbels en bobbels te komen.   
 
Harry Gerritse werd deze maand weer veelvuldig gesignaleerd op crossparkoersen. Zo zagen we 
hem op 18 november in Oosterhout acteren op de Scorpiocross, waar hij 22ste werd bij de M45 op het 
8550 m lange traject. Jongens D Jesper Hurkmans was daar ook en werd 24ste over 1550 m. 
Op 25 november stond Harry zo waar op het podium in Rotterdam bij de Dickie Klooscross. Doordat 
er een categorie M60 was, hoefde hij het niet op te nemen tegen veel jongere atleten en dat 
resulteerde in een tweede plaats. 
Ook bij de Spado Cross in Bergen op Zoom, op 16 december, stond Harry aan de start en finishte hij 
als twaalfde bij de M55 op de lange cross. Op de korte cross werd Daniël Hermus vierde. Ook 
dochters Tula en Novi waren er succesvol. 
 
De Zevenheuvelenloop in Nijmegen werd dit jaar op 18 november gelopen. Het resulteerde in een 
heus wereldrecord van 41:05 op de 15 km voor de Oegandees Joshua Cheptegei. Daar zullen onze 
Fortius atleten weinig van hebben meegekregen, want de eerst, Ewoud van Houwelingen, finishte na 
1:02:08. Relatief het beste deden Gerard Groothuizen en Nay Seddik het. Gerard werd zesde in zijn 
categorie (M65) in een uur en vijf minuten precies. In een mailtje laat Gerard weten er blij mee te zijn. 
Nay bleef daar 45 seconden achter en werd vijftiende bij de V40. 
De volledige lijst van deelnemers die onder de clubnaam Fortius  in te uitslagen waren terug te 
vinden: 
 

15 km: 
 
Msen 
 2672 Jonathan de Reus 1:17:29 
 2889 Jeffrey Derkx 1:19:25 
 3088 Patriek Derkx 1:21:14 
 
 

M35 
 182 Ewoud van Houwelingen 1:02:08 
 1536 Frans Thomas 1:26:04 
 
M40 
 647 Dennis Kanselaar 1:11:38 
 
 

Foto Jos Nieuwland 
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M45 
 563 Frans Willem Engelhart 1:10:30 
 770 Erik Jan Rem 1:12:58 
 1243 Doron van der Eerden 1:18:38 
 1275 Jan Willem van den Hoek 1:19:03 
 1665 Werner Wijne 1:24:00 
 1742 Edwin Karreman  1:25:23 
 1966 Paul Hauser 1:29:38 
 
M50 
 512 Gijs van Andel 1:12:00 
 958 Teus van Os 1:17:49 
 1060 Peter Drent 1:19:10 
 1911 Henk Zwep 1:43:41 
 
M55 
 243 Leon Goor 1:11:11 
 836 Ron de Roo 1:23:08 
 
M60 
 262 Sjoerd Visser 1:17:21 
 581 Jan van der Ham 1:27:47 
 591 Jos Nieuwland 1:28:05 
 
M65 
 6 Gerard Groothuizen 1:05:00 
 232 Harry Bouw 1:28:26 
 
M70 
 68 Dick Piket 1:31:50 
 70 Dick Haarsten 1:32:02 
 75 Harm de Jonge 1:32:57 
 
V35 
 429 Wendy Zijderveld 1:26:05 

 
V40 
 15 Nay Seddik 1:05:45 
 498 Ella van Toorn 1:27:51 
 
V45 
 405 Carola Dortmont 1:26:43 
 613 Sandra van der Graaff 1:32:11 
 809 Cora Zeegers 1:40:45 
 
V50 
 189 Arline van den Boogaard 1:23:07 
 309 Jolanda Maarseveen 1:27:21 
 373 Esther Hofland 1:30:07 
 387 Petra van der Gracht 1:30:53 
 524 Ingrid Punt 1:37:29 
 620 Silvia Kloppers 1:51:00 
 
V55 
 368 Karla Blommaert 1:51:01 
 
7 km: 
 
M45 
 39 Frenk Bulten 32:16 
 
V40 
 514 Ineke Huijsdens 50:27 
 
V35 
 539 Maartje Willems 53:53 
 540 Manuela Peters 53:53 
 
V45 
 461 Mirjam Flach Boverhoff 53:53 

 
 
Op 24 en 25 november was het weekend van de Tilburgse Warandecross. Dit jaar werd  deze 
vanwege het EK cross in de Beekse Bergen gelopen. Bij de mannen wwerd Greg van der Velde 36ste 
op deze 10300  m  lange Beekse Bergen Cross. Verder waren er ook een tiental jeugdlopers 
aanwezig (zie jeugdrubriek). 
 
Op  2 december deed Eliza Damsteeg mee aan de 15 km lange Montferland Run in ’s Heerenberg. 
Ze werd 98ste bij de vrouwen in 1:24:24. 
Op dezelfde dag noteerden we een aantal clubgenoten bij de Voorne’s Duin Trail in Oostvoorne. Op 
de 15 km mannen waren dat in ieder geval Jurgen Gerritsen (15de in 1:07:04), Martin Matse (154ste in 
1:32:41) en Remco Gillissen (236 in 1:49:54). Bij de dames Daniëlle van Hulst (24ste in 1:26:03), 
Ellen Zaal (34ste in 1:29:09), Astrid van Tricht (131ste in 1:44:54), Bianca Gerritsen (132ste in 1:44:57) 
en Daniëlle Gillissen (135ste in 1:45:02), Sandra Klein (139ste in 1:45:45) en Mirjam de Vries (147ste in 
1:46:58). Wim Derks zoekt het altijd op de nog langere afstanden en koos voor de 29 km, waarop hij 
tiende werd in 2:21:41. Maar voor nog een langere afstand koos Roy Werner, voor hem was de 
succesvolle Brabant Marathon vorige maand nog niet lang genoeg. Nu liep hij de 44 km en werd 
daarop nota bene tweede in 3:32:45.  Ook Erik van Konijnenburg liep deze afstand en finishte als 
46ste na 4:55:23. 
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Op 9 december werd in Rotterdam de Bruggenloop, een wedstrijd over 15 km gelopen. Hier waren 
ook weer heel veel Fortius lopers aanwezig, maar helaas werd er niet op clubnaam geregistreerd 
zodat de lijst hieronder niet volledig zal zijn. Ruben Scheurwater deed het heel goed door in 48:12 
zesde te worden in de wedstrijd en derde bij de M35. Ook Anco Oomsen bleef ruim binnen het uur 
met 54:06. Bij de V40  lukte Nay Seddik dat nog net niet, maar ze pakte wel de overwinning in 
1:01:54. Irene Vink kwam ook op het podium met haar derde plaats bij de V55. Hieronder de lijst met 
Fortius atleten die konden worden herkend in de uitslagen:  
 

Msen 
 29 Anco Oomsen 54:06 
 171 Sven Herberigs 1:01:53 
 321 Pieter Wils 1:06:36 
 
M35 
 3 Ruben Scheurwater 48:12 
 
M45 
 124 Frans Willem Engelhart 1:10:46 
 299 Doron van der Eerden 1:17:48 
 
M50  
 201 Teus van Os 1:16:26 
 323 Arie Nouwen 1:22:27 
 636 Maurits van Vijfeijken 1:26:30 
 
M55 
 28 Leon Goor 1:09:15 
 
M60 
 103 Dirk  Franssens 1:17:37 
 

M65 
 12 Ad Blommers 1:15:54 
 85 Dick Piket 1:35:43 
 121 Wim Kruithof 1:42:32 
 
VSen 
1395 Eliza Damsteeg 1:35:44 
 
V40 
 1 Nay Seddik 1:01:54 
 
V45 
 55 Toos Volmer 1:19:36 
 
V50 
 102 Arline van den Bogaard 1:22:26 
 
V55 
 3 Irene Vink 1:06:22 
 
V60 
 59 Ineke Wosten 1:32:26 

 
Op 16 december vond in Spijkenisse en hele marathon plaats. Roy Werner ging op herhaling na zijn 
marathon in Etten-Leur. Ondanks dat hij twee eerder nog een trail van 44 km had gedaan, slaagde hij 
erin de marathon in Spijkenisse te winnen. Hij deed er slechts 17 seconden langer over dan in Etten-
Leur (nu 1:42:19). Misschien was hij daarover wel teleurgesteld,  maar in feite vallen die paar luttele 
seconden binnen het fouteninterval van parkoers en omstandigheden. Dus werkelijk op herhaling. 
Misschien is het nu wel even tijd om een rustperiode in te bouwen? Of gaat Roy meteen in het 
nieuwe jaar weer voor de Midwintermarathon? 
Tom Wortel en Anna van Stigt liepen de halve marathon.  Waarschijnlijk deden ze dat gezamenlijk 
want de eindtijd voor beiden was 1:38:12. Anna werd daarmee negende bij de vrouwen en Tom 92ste 
bij de heren.  
 
 

Groep C bij marathon Valencia 
 

[door Sjon Vos] 
 

Vrijdag 30 november was het dan zover. Enigszins gespannen gingen we op reis. Een buitenlandse 
marathon, daar keken we naar uit. Hebben er hard voor getraind. Aangekomen in Valencia gingen 
we met openbaar vervoer naar ons hotel om in te checken. Leuk hotel en de slaapkamers voldeden 
aan onze verwachting. Zaterdag gingen we naar de Expo om onze nummers op te halen en dan hoor 
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je eigenlijk met zijn allen even op de foto te gaan voor ons 
thuisfront. Dus dat hebben we dan ook gedaan. Onze trouwe, 
meegereisde supporters staan niet op de foto: Bart Bolder, 
Deborah van Gils (vriendin van Stephan) en Marischca Vos 
(vrouw van Sjon). Tevens hebben we de start- en finishlocatie 
verkend, want de volgende dag wil je niet voor verrassingen 
komen te staan, toch? 
Verder hebben we die dag een stuk door de stad gewandeld 
en een restaurantje uitgezocht waar we pasta gingen eten. 
Uiteindelijk werd het een chinees en hebben we veel bami 
gegeten. Goed eten, goed en vroeg slapen voor de dag van 
morgen. 
 
De volgende dag was het dan zover, zondag 2 december, de 
dag van de waarheid. Ook de dag van heel vroeg opstaan, 
5 uur om precies te zijn, om vervolgens om 6 uur te kunnen 
ontbijten. Gelukkig maar, want we waren niet de enige in het 
hotel die de marathon gingen lopen. Na het ontbijt gingen we 
op stap en zoals de foto al laat zien gingen we in het donker 
naar de start bij een temperatuur van zo’n 15 °C.  Best wel fris 
in het begin, maar het zou in de loop van de dag warmer 
worden. We hebben eerst Laura en Ron afgezet in hun vak, 
toen vervolgens Stephan en daarna Sjon, want die moest als 
eerste vertrekken. 
Precies 8:30 startte de marathon. Bij de kilometers 10 en 19 
zouden we onze supporters zien. Alleen Laura zag ze bij de 
10 km, de andere waren dit punt al voorbij voordat onze supporters hier waren. Bij punt 19 hebben ze 
niemand gemist. Bart liep zelfs een stukje met Sjon mee om zijn gel aan te geven. Bij rotondes en 
kruispunten onderweg stonden grote billboards met de tijd en temperatuur. Zo konden we zien dat de 
temperatuur langzaam opliep naar 23 °C.  
De finish was zeer indrukwekkend en heel erg mooi. We hebben allemaal de finish gehaald. Laura in 
een tijd van 4:12, voor haar een persoonlijk record. Stephan in 3:58, weer een marathon binnen de 4 
uur zoals hij dat zelf met trots zegt. Ron liep de marathon in 3:53, een persoonlijk 50+ record. Sjon 
liep, na zes weken trainen en terugkomend van een blessure, in 3:46 de marathon uit. 
Al met al een zeer geslaagd weekend, zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlnr: Stephan Dijkstra, Ron Breeman, 
Sjon Vos en Laura Breeman. 
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Kalender december / januari /  februari 
 
En hier weer een aantal geselecteerde wedstrijden in de omgeving van Dordrecht. Genoeg om de 
kerstvakantie en de eerste maanden van 2019  mee bezig te zijn. 
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. 
 

December 
 

26 Den Haag  Kerstcross   www.haagatletiek.nl 
27 Dordrecht  Oliebollenloop  www.fortiusdrechtsteden.nl 
29 Dordrecht  Schapenkoppencross www.fortiusdrechtsteden.nl 
29 Alblasserdam Alblasserbosloop  www.aaa-atletiek.nl 
29 Middelharnis Stratenloop Menheerse www.avflakkee.nl 
31 Soest   Sylvestercross  www.sylvestercross.nl 
31 Schoonhoven Oliebollenloop  www.avantri.nl 
 
Januari 
 

2 Dordrecht  Nieuwjaarsloop  www.fortiusdrechtsteden.nl 
5 Goes   Wallenloop   www.av56.nl 
13 Ridderkerk  Gorzentrail   www.team315.nl 
13 Alphen a/d Rijn Zegerplasloop  www.aav36.nl 
13 Egmond aan Zee Egmond Halve Marathon www.nnegmondhalvemarathon.nl 
19 Dordrecht  Merwelandencross  www.fortiusdrechtsteden.nl 
20 Maassluis  Halve Marathon  www.avwaterweg.nl 
20 Rijen   Spiridoncross  www.spiridoncross.nl 
20 Mijnsheerenland Binnenmaascross  www.binnenmaasrunforlife.nl 
26 Hoornaar  Dirk IV-loop   www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
26/27 Breda   Mastboscross  www.mastboscross.nl 
 
Februari 
 

2 Alblasserdam  Souburghcross www.aaa-atletiek.nl 
2 Apeldoorn  Kroondomein het Loo 
    Trail marathon  www.midwintermarathon.nl 
3 Apeldoorn  Midwintermarathon www.midwintermarathon.nl 
3 Dordrecht  Road to R’dam 25 km www.fortiusdrechtsteden.nl 
3 Gouda  Groenhovenloop  www.avgouda.nl 
3 Dongen  Atledocross   www.atledo.nl 
9 Bruinisse  Grevelingencross  www.avflakkee.nl 
9 Bergschenhoek Petzl Night Trail  www.mudsweattrails.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. 
 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 
Wantijparkloop 2018: Fortius-blauw en warme herfstk leuren  
 
Op zaterdag 17 november 2018 heeft een grote 
groep Fortius jeugdatleten zijn beste beentje 
voorgezet door een ronde van 1 of 2 kilometer te 
lopen. In het Wantijpark van Dordrecht waren de 
omstandigheden om te lopen uitstekend, niet te 
warm en niet te koud. De verharde wegen waren 
soms moeilijk te zien vanwege de vele herfst-
bladeren in prachtige kleuren, maar ongelukken 
hebben zich niet voorgedaan. Er is flink gestreden 
om de ereplaatsen en iedereen heeft zich vol 
overgave ingezet om zo goed mogelijk te 
presteren, en er ook van te genieten. Alle 
deelnemers gingen moe maar voldaan met een 
medaille omgehangen naar huis. 
Er hebben drie Fortius -meisjes de 1 km 
(geboortejaar 2009 t/m 2012) gelopen, en zeven 
de 2 km (geboorte-jaar 2005 t/m 2008). Bij de 
jongens waren dat er respectievelijk elf en tien van 
Fortius . De individuele uitslagen zijn terug te 
vinden via de website www.uitslagen.nl. De lopers 
die een podiumplaats hebben gehaald zijn na 
afloop in het Wantijpaviljoen gehuldigd en gingen 
met een grote beker naar huis. Door steeds vier 
geboortejaren bij elkaar te laten lopen, maakten 
de jongsten minder kans op een podium. 
Vermeldenswaard is de inzet van bijvoorbeeld 
Thijs Jobse, Myron Wijn, Ryan Soselia bij de 
jongens 1 km. 
Pien Vogelaar, Mare Simons en Fabienne de Jong bij de meisjes 1 km en Brent Roberts, Rens 
Bakker en Luka Alvarez Tusveld bij de jongens 2 km.  
Hoewel de opkomst van de Fortius  jeugd prima was heeft toch een groter deel van de jeugdleden er 
voor gekozen om na de ochtendtraining naar huis te gaan (of naar de intocht van Sinterklaas, de 
datum was wat ongelukkig gekozen; redactie). De trainers zouden het erg leuk vinden als meer 
jeugdleden aan dergelijke wedstrijden meedoen. Je kunt je op deze manier na al die trainingen op de 
baan en in de zaal testen in een gemoedelijke sfeer, lekker dicht bij huis, en ook nog gratis. Het is 
bovendien erg gezellig en in de winter wordt de basis gelegd voor het zomerseizoen.  
 
 

De vele blaadjes maakten het lopen er niet makkelijker op. 
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[door Kiki en Daniel Hermus] 
 
Warandeloop  
 
Op zaterdag 24 november werd op het EK 2018 
Cross Country parcours in de Beekse Bergen bij 
Tilburg de Warandeloop georganiseerd. Niet zo 
modderig als tijdens het echte EK op 9 december, 
maar daarom niet minder zwaar. 
Een aantal Fortius -jeugdleden zijn hier aan de start 
verschenen waaronder Ruben van Roosmalen, 
Luuk Bosveld en Yerne Biesterveld in de categorie 
JPA2 over een afstand van 1200 m. Ruben finishte 
als vijfde, Luuk als zesde en Yerne als veertiende. 
In de categorie MPB stond Tula Hermus aan de 
start voor een race over eveneens 1200 m en zij 
werd hier veertiende. 
Bij de MJD1 was het Novi Hermus die een wedstrijd over 1600 m moest lopen en finishte op de 22ste 
plek. Thomas van Roosmalen liep dezelfde afstand bij de JJD2 en finishte als 46ste. Als laatste 
renden Mees Schneider en Freek Bosveld een wedstrijd over 2400 m waarbij Mees als dertiende 
eindigde en Freek als veertiende. 
 
 

[door Dini Grootenbroek] 
 
Pietentraining 
 
Op 28 november kwam de goedheiligman met wel negen 
zwarte pieten op bezoek bij de Fortius  pupillen en CD 
junioren. Het werd een heel spektakel, de trainers hadden 
een soort apenkooi in de hal uitgezet. Hiermee konden de 
pupillen aan Sint laten zien dat zij allemaal naar de 
opleiding in Madrid kunnen komen om de ZPO (Zwarte 
Pieten Opleiding) te volgen om een echte zwarte piet te 
worden. In de kantine werd er door de kinderen gezongen 
voor de Sint, dronken zij lekkere chocomel en snoepten 
van de pepernoten. 
 
Ook namen Sint en de pieten nog even tijd om tussen de 
lessen door in de bestuurskamer een kopje soep en een 
broodje te eten. Kortom, het was weer een pieten 
gezellige boel bij de Fortius  jeugdafdeling. Kijk voor de 
foto`s van dit spektakel op Fortius  Facebook. 
 
Iedereen weer bedankt voor de hulp aan dit evenement. 
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[door Kiki en Daniel Hermus] 
 
Tweede wedstrijd veldloopcompetitie in Oud-Beijerla nd 
 
Zaterdag 1 december werd de tweede wedstrijd gelopen uit de StARD veldloopcompetitie 2018/2019 
bij AV Spirit in Oud-Beijerland. Langs de baan was er een mooi parcours uitgezet met onder andere 
kleine heuveltjes, slalom-stukken en lange grasstroken. Alle uitslagen van de Fortius -jeugdleden zijn 
te vinden op uitslagen.nl. 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 
Grote Clubactie 2018: Loten verkopen voor het jeugd honk  
 
“Jeugdhonk? Hebben wij dat dan?” Nou, nee niet echt, maar er zijn 
plannen voor een ‘chill’-hoek in de kantine en daar komt een 
tafelvoetbalspel. Er zijn de afgelopen maanden door een aantal 
jeugdleden veel loten voor de Grote Club-actie verkocht. In iedere 
categorie is degene die de meeste loten heeft verkocht tijdens het 
bezoek van de Sint bij de Pietentraining in het zonnetje gezet met 
een diploma en een cadeaubon: Cato Schop (pupillen B) 35 loten, 
Lise de Lange (pupillen A 1) 42 loten, Thijs Haak (pupillen A2) 48 
loten, Novi Hermus (D-junior) 23 loten en Sven Hurkmans (C-junior) 
29 loten. In totaal is door alle lotenverkopers samen een bedrag 
van € 2479,20 opgehaald. Het superlot van € 150 is gekocht door 
Runnersworld Dordrecht. Op de website van de Grote Club-actie is 
sinds 13 december 2018 de trekkingsuitslag van de winnende loten 
bekend (https://lotchecker/clubactie.nl). Er zijn maar liefst 15 prijzen 
gevallen op de door Fortius  verkochte loten! Laat even weten als u 
in de prijzen bent gevallen. 
Naast de gewone loten van de Grote Clubactie zijn er ook bijzon-
dere loten verkocht tijdens de clubkampioenschappen. Zo zijn 
onder andere verloot: bezoek van de Sint aan huis, haarvlecht-
workshop, zelf gebakken huisgemaakte appeltaart, Boot camp van 
personal trainer, Mud run, bosbad, geluksessies en een bloem-
schikworkshop. Monique de Lange, Heleen Huijssen, Dini 
Grootenboer, Daniël en Kiki Hermus waren de grote initiators. 
Volgend jaar weer en dan met nog meer bijzondere loten.  
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Gemma is bij Sint geroepen. 

Rechts: 
Monique de Lange geeft uitleg 
aan Kiki Hermus; op de stoel 
Novi Hermus. 
 
 
 
 
Links: 
De schoonvader van Mark 
Uilhoorn bakte een Bretonse 
appeltaart voor Martijn en Lucas 
Genissen. 



 

 

 
BRIEFJE 
 
Enkele jaren geleden hadden we de dopingperikelen van Ria Stalman, een affaire 
uit een ver verleden. Nu liggen onze schaatshelden uit de vorige eeuw onder vuur. 
Huisarts Karsten deed in een interview met de Volkskrant een boekje open, maar 
noemde geen namen. Die zal hij ook nooit noemen, want hij zwijgt nu als het graf, 
letterlijk. Dat zorgt juist voor nog meer vragen, opschudding en verontwaardiging. 
Wij voelen ons belazerd. Hadden we niet altijd tegen beter weten in gedacht dat wij 
braver waren dan de rest? Als er eentje opstond, in welke sport dan ook, die de 
rest versloeg, klopten we onszelf op de borst. Eerlijk duurt het langst en de schone 
sporter had toch gewonnen. En dat nu is dus allemaal maar de vraag. 
Een andere vraag is of we ons echt zo druk moeten maken over zaken van dertig 
of veertig jaar geleden. Een van de keren dat ik een interland mocht lopen als lid 
van de Nederlandse ploeg, nu ruim veertig jaar geleden, kwam een KNAU-arts de 
kleedkamer binnen met een doosje pillen. “Eentje nu innemen en een tweede een 
kwartier voor de start.” Op de vraag wat er in die pillen zat, was het enige antwoord 
dat je er harder van zou gaan lopen. Een enkeling nam ze aan, de meesten 
weigerden. Ik heb ze niet gebruikt, maar dat heb ik vaker gehoord. Wie weet was ik 
wel derde in plaats van vierde geworden als die nummer drie niet zou hebben 
gebruikt, of als ik zelf wel zou hebben gebruikt. Dat laatste mag je alleen maar 
denken. Maar om nou te zeggen dat ik er nu nog slapeloze nachten van heb, nou 
nee, gelukkig niet. 
Het was de tijd dat zwarte Piet nog pikzwart was en dat je doping moest gebruiken 
om DDR-sporters te verslaan. Tijden veranderen. Maar moeten alle mensen die 
toen gewoon vonden wat toen gewoon was, nu beschouwd worden als zijnde fout 
geweest? 
 
Misschien wordt er over veertig jaar wel minachtend gesproken over wielrenners 
die een oortje gebruikten. Misschien zijn er dan wel oud-coaches die uit de school 
klappen en wereldkundig maken hoe toentertijd de koers werd beïnvloed en de 
toeschouwers werden belazerd. Het briefje, dat er voor zorgde dat Duitsland op 2-2 
werd gehouden, zal als voorbeeld dienen van ongeoorloofde en verfoeilijke 
mentale doping. Ik voorspel dat als nog drie of vier keer een coach bij een 
topontmoeting briefjes rond gaat sturen, de FIFA deze vorm van match fixing zal 
verbieden. Maar nu kan het nog. Onze ploegleiders in de competitie zouden 
briljante ingevingen op een briefje aan atleten moeten toespelen. Vooral op cruciale 
momenten, bijvoorbeeld vlak voor de laatste poging bij het verspringen of op drie 
ronden van het eind op de 5000 m. Die briefjes zijn ook goed voor de clubkas. Als 
nu al een onnozel voetbalkrabbeltje € 35000 opbrengt, wat zullen onze hoog-
waardig technische en tactische instructies dan wel niet waard zijn? 
Dit soort informatie werkt niet per mail of app, dat doen we al te vaak met onze 
kerst- en nieuwjaarswensen. We zouden elkaar eens wat vaker een briefje moeten 
toestoppen. 
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AGENDA  

 
DECEMBER 
 
Zaterdag 1  Oud-Beijerland Veldloopcompetitie 
 
Donderdag 27 Dordrecht  Oliebollenloop 
   H.-I.-Ambacht Start Marathoncursus 
 
Zaterdag 29  Dordrecht  Schapenkoppencross 
 
JANUARI 
 
Woensdag 2  Dordrecht  Lichtjesloop  (jeugd) 

Nieuwjaarsreceptie + Nieuwjaarsloop 
 Donderdag 3 Dordrecht  Start trainingsprogramma Rotterdam Marathon 

Zaterdag 12  Dordrecht  Regio Indoor Junioren CBA – Senioren – Masters 
Zondag 13  Ridderkerk  Gorzentrail 
Zaterdag 19  Dordrecht  Merwelandencross 
 
FEBRUARI 
 
Zaterdag 2  Alblasserdam Veldloopcompetitie 
Zondag 3  Dordrecht  Road2Rotterdam 25 km 
Zaterdag 9  Dordrecht  Regio Indoor Pupillen en Junioren D 
 
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 januari 2019 op het volgende e-mail adres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van januari 2019.   
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COLOFON 
 

HET BESTUUR 
 
Voorzitter: Jan van Haren 
Secretaris: Jan van Dalen, secretaris@fortiusdrechtsteden.nl  
of info@fortiusdrechtsteden.nl 
Penningmeester: Chris den Hartog 
Leden: Bertus Harte 

  Ad van de Kamp, tweede voorzitter 
  Martin Matse 
   

 
Verenigingsmanager: Johan Moree 
fortiusmail@gmail.com, telefoon: 06-19889945 
 
 
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 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 

 
 
 
 
 
Herinnering: 
 
Nieuwe sponsor, nieuwe naam  Riwal Hoogwerkers Halve Marathon  
 
Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon plaats. Dit evenement stond 
voorheen bekend als de Dordtse Biesbosch Halve Marathon. Het parcours loopt evenals vorige jaren 
vanaf de atletiekbaan langs het Wantij en door de Dordtse Biesbosch. 
  

Het organisatieteam is erg blij met het aantrekken van Riwal Hoogwerkers als nieuwe hoofdsponsors. Dit 
verhoogt de mogelijkheden om er een geslaagde loop van te maken en meer bekendheid te geven aan het 
evenement. De aanvulling van kleinere sponsors, waarvan de meesten de halve marathon al jaren sponsoren, 
maakt het compleet. De 43ste editie biedt naast de halve marathon prestatielopen over 5 en 10 km. En de 
jeugd is welkom op de baan. De Riwal Hoogwerkers Halve Marathon is onderdeel van het Toyota Schouten 
Grote Rivieren Loopcircuit. 
Lopers en vrijwilligers, noteer 9 maart vast in je agenda! 
  

Organisatieteam Riwal Hoogwerkers Halve Marathon 
Maarten Vogelezang, Gos Koernap, Karin Stam, Sibrand Komdeur, Mieke van der Fluit, Jasper Beljaars, Kees 
de Pee, Erwin van Diemen, Willy Diepeveen 
 

Logo door Elise Beljaars 
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