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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
We hopen dat we met deze Fortius nieuwsbrief weer wat
Barmedewerkers gezocht
verder zijn gevorderd met de integratie van de twee oude
clubs Hercules en Parthenon. Misschien komt voor
Nog altijd zijn wij op zoek naar
sommigen deze nieuwsbrief wat later dan verwacht, maar
mensen die willen helpen achter
dat heeft te maken met het verzoek van het bestuur om
de bar. Daar hoef je geen
mededelingen vanuit het bestuur zo snel mogelijk via deze
speciale kennis voor te hebben,
nieuwsbrief te verspreiden. Aangezien het bestuur vergadert
het is gemakkelijk en leuk werk.
rond de tiende van de maand, is daarom besloten de
Uiteraard houden we er rekening
inleverdatum voor kopij te verschuiven naar de 15de van de
mee wanneer je beschikbaar bent
maand. Het streven is om de nieuwsbrief dan in het weekend
en roosteren je in op hetzij
daarop volgende klaar te hebben voor verspreiding. Als
doordeweekse dagen of soms in
gevolg hiervan starten we vanaf deze nieuwsbrief met een
de weekends bij een
rubriek “van het bestuur”.
sportevenement of beurs in de
In de uitslagenrubrieken verloopt de integratie al heel goed,
Reeweghal. Soms ook een
omdat bij officiële wedstrijden al de juiste clubnaam Fortius
invalbeurt als we zieken hebben.
wordt vermeld en ook de meeste leden weten hoe zij moeten
Mooi meegenomen is dat je er
inschrijven. Maar uitslagen van de andere sporten hebben
ook nog een vergoeding voor
we nog niet ontvangen. Helaas zijn er nog weinig reacties op
krijgt. Dus als je interesse hebt
onze oproep in de vorige nieuwsbrief gekomen. Als we een
reageer dan voor een vrijblijvend
nieuwsbrief voor de omni-vereniging willen maken, dan zal er
gesprek of proefdienst naar
ook inbreng uit alle geledingen moeten komen. En denk ook
Frank de Visser:
nog eens aan uitbreiding en vervanging van de bestaande
vm@herculesdordrecht.nl
rubrieken (weg en veld; pupillen; junioren) en de oproep voor
het maken van wederzijdse interviews.
Verder hebben we geprobeerd alle trainingstijden voor alle sporten en groepen te vermelden op de
laatste pagina’s van de nieuwsbrief.
We zijn er vast nog niet, dus hebt u op- of aanmerkingen, stuur die gerust naar de redactie.
Stuur verslagen, foto’s en andere kopij naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 15 maart
2017: NieuwsbriefFortius@outlook.com
Opzegging van het lidmaatschap kan per eerste van de
maand met een opzegtermijn van één maand. Gebruik
daarvoor het formulier en de instructies die te vinden
zijn op:
http://herculesdordrecht.nl/leden-wijzigingsformulier/

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

Ledenadministratie:

fortius@pi-ad.nl
René Bellaart
Contributies staan vermeld op de website:
http://herculesdordrecht.nl/voor-onze-leden/contributie/
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VAN HET BESTUUR
[door Jan van Dalen, secretaris]

Door het vertrek van een van de vertrouwenscontactpersonen (vcp) is er een vacature. Naast Carine
Banga is er behoefte aan een mannelijke vcp. Belangstellenden kunnen zich melden bij Carine voor
de profielschets en verdere informatie. Voordat aanstelling zal plaatsvinden wordt de desbetreffende
persoon gescreend en een Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk.
Iedereen die voor Fortius vrijwilligerswerk verricht dient een Verklaring Omtrent Gedrag te
overleggen. Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van de vrijwilligers die hiervoor nog in
aanmerking komen. De verenigingsmanager Frank de Visser zal de aanvragen coördineren.
Er zijn nog veel zaken die geregeld moeten worden. De nieuwe website heeft prioriteit en er wordt
hard aan gewerkt. De nieuwe domeinnaam luidt "fortiusdrechtsteden.nl". De werkgroep kleding is
druk bezig met vaststellen van de nieuwe cluboutfit. Een werkgroep is aan de slag gegaan om de
ruimte van de beide kantines opnieuw in te delen. Gezocht wordt naar technische leden of
bouwvakkers die kunnen helpen bij een eventuele verbouwing om de kosten zo laag mogelijk te
houden. Leden kunnen zich aanmelden bij de verenigingsmanager (vm@herculesdordrecht.nl). De
werkgroep financiën heeft een hele klus aan het in kaart brengen van de vergoedingen aan de
trainers. Dit t.b.v. het harmoniseren van de trainersvergoedingen.
De Atletiek Unie heeft aan Fortius op 6 mei 2017 de CD-competitiewedstrijd toegewezen. Er wordt
druk gewerkt om de materialen en baan in orde te krijgen.
Op 7 februari 2017 is de atletiekbaan gekeurd door de Atletiek Unie. Er zijn diverse gebreken
geconstateerd. Aan de gemeente is verzocht om deze zo snel mogelijk te herstellen.
Per 1 januari 2017 heeft de Atletiek Unie besloten de bestaande hardcopy ledenpas af te schaffen.
De KNAU is druk in overleg met de leveranciers om tot een digitale variant te komen. Heb je een
verlopen ledenpas en ben je nog steeds lid bij een vereniging of loopgroep, dan blijft je Atletiekunie
lidmaatschap (en dus ook het lidmaatschapsnummer) natuurlijk geldig. Zodra er meer bekend is, zal
dat gecommuniceerd worden door de Atletiek Unie.
De gemeente heeft na bijna een jaar van overleggen de vergunning verleend voor het plaatsen van
een nieuw finishhuisje aan de atletiekbaan. Het huidige huisje was dringend aan vervanging toe.
Hulp wordt gevraagd bij de plaatsing en men kan zich aanmelden bij Joop van den Brink
(jnbrink29@gmail.com).
Wie wil er toetreden tot de commissie statistiek? Deze bestaat momenteel uit drie leden: Piet
Barends, Joke Torbijn en Rens van der Elst. Deze commissie houdt naast de clubrecords, de top tien
ranglijsten voor alle categorieën en jaarranglijsten bij. Er is behoefte aan een vierde lid. Aanmelden
kan bij Joke (joketorbijn@hotmail.com).
Om de integratie van beide verenigingen te bevorderen, zal de toegangsdeur van Hercules gaan
dienen als hoofdingang. Dit wordt tevens gedaan uit oogpunt van veiligheid. Betere controle van
sporters en publiek van hurende sportverenigingen die naar de sporthal gaan. Daarom zullen de
kluisjes uit de voormalige Parthenon kantine verplaatst worden naar de voormalige Hercules kantine.
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Algemene ledenvergadering Fortius

Op woensdag 29 maart 2017, aanvang 19:30 uur, vindt in de kantine de 121ste
algemene ledenvergadering van de Fortius plaats.
Het bestuur nodigt alle leden van FORTIUS uit voor deze ledenvergadering.

Als agenda wordt voorgesteld:
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Uitreiking prestatie- en aanmoedigingsprijzen jeugd
3. Terugblik over o.a. het fusietraject door de voorzitter
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Notulen ledenvergadering van 25 maart 2015
6. Jaarverslag 2016 van de secretaris, afdelingen en commissies
7. Financiële verslagen 2016 van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie
8. Begroting 2017 met o.a. doorvoeren bezuinigingen
9. Verrichten vrijwilligerswerk door leden, o.a. barbezetting kantine
10. Presentatie over de Vertrouwenscontactpersonen (Carine Banga)
11. PAUZE
12. Jubilarissen, prestatie-en aanmoedigingsprijzen senioren/masters
13. Verkiezingen bestuur en commissies:
Vacatures, hoe deze op te vullen? O.a.
- Commissieleden afdelingen atletiek en jeugd
- Kascontrolecommissie
- Leden Wedstrijd Organisatie Comité baan, wedstrijd officials
- Diverse andere commissies, zoals, activiteiten, klussen, redactie, jeugd, statistiek
14. Rondvraag
15. Sluiting
Dordrecht, 11 februari 2017
Jan van Dalen, secretaris bestuur
Leden zijn in de gelegenheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Deze
agendapunten met eventuele toelichting(en) dienen uiterlijk 14 dagen van te voren in het
bezit te zijn van het bestuur.
De op de vergadering betrekking hebbende stukken worden t.z.t. gepubliceerd op de
website. Indien niet beschikt wordt over internet zullen deze bij de secretaris opvraagbaar
zijn, per e-mail secretarisfortius@gmail.com of via een briefje in het postbakje in de kantine.
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

Tijdens de Regio Indoor op zaterdag 14
januari liep Ko Florusse in 7,31 een
Nederlands record M65 op de 50 meter.
Uiteraard is deze prestatie tevens een
clubrecord M65.
Eveneens in de Regio Indoor van 14 januari
verbeterde Ruben van Ameijden het
clubrecord indoor kogelstoten M35 van Fortius
met 2 cm naar 13,40m. Het record stond
reeds op zijn naam.
Quinten van der Elst, Yannick de Burbure,
Duane van Dijkhuizen en Ivar de Koning
vormden de estafetteploeg 4 x 50 m die op 22
Ruben van Ameijden, clubrecordhouder indoor M35 op kogel.
januari in Apeldoorn in 25,34 nationaal
e
kampioen indoor werd bij de JJC 2 jaars.
Voor Fortius is die tijd een clubrecord bij de jongens junioren C.
Op diezelfde dag won Duane van Dijkhuizen bovendien goud bij het polsstokhoogspringen met een
hoogte van 4 m precies. Hij verbeterde daarmee het clubrecord van Fortius met 15 cm. Het oude
record stond op naam van Ricardo Geluk en was uit 2006.
Tijdens de Regio Indoor voor pupillen en junioren D op zaterdag 11 februari slaagde Cristy Pieter
erin om twee clubrecords te breken bij de meisjes pupillen A. Eerst lukte haar dat bij het verspringen
met een fabelachtige sprong van 4,71 m. Ze verbeterde hiermee het clubrecord van Milet Hoornaar
uit 2007 met 33 cm. De 60 meter sprintte Cristy in 8,96 en dat was een verbetering met 0,03 s van
het record dat sinds 2004 op naam stond van Rochelle van Gulik.

Clubrecords Fortius staan online
Alle clubrecords van Hercules en Parthenon zijn samengevoegd tot de clubrecords van Fortius. Ze
staan online onder deze link: http://avparthenon.nl/index.php/uitslagen/statistieken/clubrecords
Correcties en aanvullingen zijn welkom, graag voorzien van bewijs.
Voor het samenstellen van de 10-bestenlijsten van Fortius heeft de werkgroep Statistiek iets meer
tijd nodig. Deze zullen in de loop van de volgende maanden worden gepubliceerd. De werkgroep
bestaat uit Piet Barends, Rens van der Elst en Joke Torbijn, zie ook:
http://avparthenon.nl/index.php/uitslagen/statistieken/clubstatistici
Er is behoefte aan een vierde lid van de werkgroep, bij voorkeur iemand die de prestaties van de
pupillen wil verwerken in de ranglijsten. Als het je leuk lijkt om dat te gaan doen, meld je dan aan bij
de werkgroep of bij het bestuur.
6

BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

Nederlands record Ko Florusse op Regio Indoor
De atletiekhal van Fortius vormde op 14 januari 2017 voor de 16de maal het decor voor de Regio
Indoor voor junioren, senioren en masters.
Masters
Bij de masters werd het een ware topwedstrijd met niet minder
dan vier Nederlandse records. Eén van die records was voor
Fortiusatleet Ko Florusse. Hij verbrak in 7,31 het Nederlands
record M65 op de 50 meter. Het was een verbetering met
0,07 s van het record dat op naam stond van Jan Ties van
Groningen Atletiek.
Ruben van Ameijden (M35) was bij de masters de beste
kogelstoter met 13,40 m, een clubrecord. Mark Uilhoorn (M50)
stootte de kogel 9,48 m weg en liep in de sprinttweekamp de
50 m in 8,02 en de 60 m in 9,33. Sigrid Florusse (V35) ging bij
het polsstokhoogspringen over 2,90 m.

Senioren

Ook voor de vrijwilligers was het hard werken

Voor Kevin Waas was het zijn eerste indoorwedstrijd sinds
in de hal. Hier maakt Frans Jaspers de balk
lange tijd. Hij liet met 6,71 op de 50 m en 7,73 op de 60 m een
klaar voor het hinkstapspringen...
goede sprinttweekamp zien en werd er derde mee bij de
mannen.
Milet Hoornaar presteerde heel redelijk, haar blessureperikelen in de aanloop naar deze wedstrijd in
aanmerking genomen, met 7,32 op de 50 m en 8,49 op de 60 m.
Nina Meijer werd bij het kogelstoten vijfde met 7,47 m.

Junioren A en B
Miranda van Dijk won de 60 m horden bij de meisjes B in een
mooie tijd van 9,65 s.
Finn Joosten werd bij het kogelstoten eerste bij de jongens B met
10,15 m. De 50 m liep hij in 7,61 en de 60 m in 8,74.
Saskia van der Boor sprong met de polsstok 3,10 m hoog en won
dat onderdeel bij de meisjes B. Karlijn Schouten eindigde met
2,70 m op de tweede plaats.
Aan de sprintmeerkamp deden drie B-meiden van Fortius mee.
Van hen was Sophie van der Spoel de snelste met 7,56 op de
50 m en 8,91 op de 60 m. Tes van Noort bleef met 7,57 en 8,97
heel dicht bij haar in de buurt. Karlijn liep de 50 m in 7,82 en de
60 m in 9,17.
Bij hink-stap-sprong bleef Tes Sophie met 20 cm voor: 9,34 m
voor Tes en 9,14 m voor Sophie. Sophie stootte ook nog 9,24 m
kogel.
Junior A Julian van der Feest doet nog maar kort aan atletiek en
maakte tijdens de Regio Indoor zijn debuut als wedstrijdatleet. Hij
deed het met 7,07 op de 50 meter en 8,20 op de 60 meter niet
slecht.
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…waardoor Sophie van der Spoel een prima
sprong kon afleveren.

Junioren C
Duane van Dijkhuizen won met een hoogte van 3,80 m met overmacht het polsstokhoogspringen bij de
jongens C. Quinten van der Elst wist op de sprinttweekamp knap vijfde te worden van de 20 deelnemende
jongens C. Zijn tijden: 6,93 op de 50 m en 8,04 op de 60 m. Ivar de Koning scoorde met 7,06 op de 50 m en
8,32 op de 60 m twee persoonlijke records. De 60 m horden liep hij in 10,00 s. Yannick van Dooremalen liep
de 60 m horden in 11,26 en sprong 1,45 m hoog.
Marit Uilhoorn liep de 50 m in 8,31 en de 60 m in 9,65. Ze sprong 3,85 m ver.

Twee maal een start op de 60 m horden: Ivar de Koning (links) en Yannick van Dooremalen (rechts).

Duane van Dijkhuizen en estafetteploeg nationaal indoorkampioen
Aan de officieuze Nederlandse kampioenschappen indoor voor D- en C-junioren in Apeldoorn deden
in het weekend van 21 en 22 januari 11 junioren van Fortius mee. Het meest succesvol waren de
JJC2 estafetteploeg 4x50 m en Duane van Dijkhuizen. Zij wonnen goud. Lees meer op onze website:
http://avparthenon.nl/index.php/904-goud-voor-estafetteploeg-en-duane-van-dijkhuizen-op-nk-indoor-c-junioren

Daar is ook een link naar de fotopagina’s van Sandy en Rens te vinden.

Ko Florusse en Ruben van Ameijden Nederlands kampioen indoor
Negen atleten vertegenwoordigden Fortius in het weekend van 4 en 5 januari in Apeldoorn op de
Nederlandse kampioenschappen indoor voor Masters. Ko Florusse won goud op de 60 m M65 en
Ruben van Ameijden werd kampioen kogelstoten M35. Evelien Joosten won zilver en Sandy van der
Heydt brons bij het kogelstoten V45, en Gerard van Dijk won brons op de 60 m M45. Lees meer op
onze website: http://avparthenon.nl/index.php/914-2-x-goud-1-x-zilver-2-x-brons-op-nk-indoor-masters

Evelien en Sandy met kogel resulteerde in twee podiumplaatsen.
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Uitslagen overige indoorwedstrijden
De meeste uitslagen van indoorwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze
website gepubliceerd onder “uitslagen”: http://www.avparthenon.nl/uitslagen.
Drie pupillen van Fortius deden op zondag 15 januari mee aan een indoorwedstrijd van Atledo in een sporthal
in Dongen. Ruben van Roosmalen sleepte bij de jongens pupillen B de eerste prijs in de wacht op de
driekamp met 6,60 s op de 35 meter, 4,75 m bij het kogelstoten en 1,05 m op hoogspringen. Yerne Biesterveld
werd in dezelfde categorie zevende met 6,89 s op de 35 m, 4,06 m met de kogel en 0,95 m hoog. Thomas van
Roosmalen werd bij de jongens pupillen A2 zevende (35 m: 6,54; kogel: 5,84 m; hoog: 1,05 m).
Tibo Visser liep zaterdag 28 januari voor het eerst na een lange blessureperiode weer een indoorwedstrijd
over 800 meter. De junior B van Fortius wist in Apeldoorn de wedstrijd te winnen in 2:01,08, een nieuw
persoonlijk record.

Inschrijving voor 1e Fortius Indoor geopend
De inschrijving voor de eerste Fortius indoorwedstrijd op 18 maart 2017 is geopend. Het is een wedstrijd voor
alle categorieën met open inschrijving voor pupillen A, junioren, senioren en masters. Voor de pupillen B en
jonger zijn het onderlinge wedstrijden die tevens gelden als clubkampioenschappen.
Onderdelen: Pupillen: driekampen
Junioren/senioren/masters: 60 m, 60 m horden, ver, hoog, kogel, polsstokhoog (maximaal 3
onderdelen per persoon).
Het inschrijfgeld bedraagt voor leden van Fortius € 1,75 per onderdeel of per meerkamp. Atleten van andere
verenigingen betalen € 3,50.
De inschrijving sluit op 8 maart 2016 of eerder indien het maximaal aantal deelnemers eerder is bereikt. De
inschrijving loopt via Atletiek.nu: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/8114/
Er zijn geen finales. Bij het verspringen en kogelstoten krijgen junioren, senioren en masters vier pogingen. De
pupillen krijgen in hun meerkamp op alle technische onderdelen drie pogingen.
Er zijn prijzen voor de pupillen en de D-junioren. Voor alle pupillen zijn er diploma’s.
In de hal mogen alleen spikepuntjes van maximaal 5 mm lengte met stompe punt worden gebruikt.
De sportvloer in de Reeweghal is spikebestendig,
maar al te scherpe of te lange puntjes zijn
verboden, omdat die de vloer beschadigen.
Gebruik daarom puntjes met een maximale lengte
van 5 mm met stompe punt, zoals van Asics met
typenummer TTP982/5mm. Te verkrijgen bij de
betere sportzaken in Dordrecht.
Het is verboden om met spikes de tribunes en
balustrades te betreden.

Fout:

Goed:

max. 5mm

Ouders van pupillen en junioren C/D kunnen zich bij de inschrijving van hun kind aanmelden als hulpouder.
Alle overige aanmeldingen als hulpjury of voor de materiaalploeg zijn welkom op het
mailadres juco.atletiek.dordrecht@gmail.com
Neem voor overige vragen contact op via het mailadres van de WOC: woc.atletiek.dordrecht@hotmail.com
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NIEUWS OVER DE COMPETITIES
Fortius organiseert 1e wedstrijd CD-competitie
De Atletiekunie heeft de organisatie van de eerste wedstrijd in de competitie voor junioren C/D op 6
mei toegewezen aan Fortius. Onze junioren starten hun competitie dus met een thuiswedstrijd. Een
beter begin kan je haast niet bedenken.
Poule-indelingen en locaties
Ook de locaties van de meeste andere competitiewedstrijden in 2017 zijn inmiddels bekend. Waar
geen plaats is gegeven is deze nog niet bekend.
Senioren (poule 13)
30 april Typhoon, Gorinchem
28 mei DJA, Zundert
18 juni Spark, Spijkenisse
17 september promotie/degradatiewedstrijden

B Junioren (poule 43)
21 mei AV Spirit, Oud-Beijerland
11 juni ARV Achilles, Etten-Leur
24 september finale

Masters (poule 23)
7 mei AV Fortuna, Vlaardingen
25 juni AV Groene Ster, Zevenbergen
10 september finale

CD Junioren (poule 60)
6 mei Fortius, Dordrecht
27 mei Spiridon, Rijen
10 juni
16 september finale

A Junioren (poule 33)
7 mei DAK, Drunen
25 juni PAC, Rotterdam
10 september NK Teams junioren

Contactpersoon competitie voor Fortius is Arjen van Gink.
Meer informatie over de competities op onze website: http://avparthenon.nl/wedstrijden/competitie

[Advertentie]
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

We zijn benieuwd wie als eerste dit mooie logo van
Fortius op de borst gaat dragen en zich daarmee
laat fotograferen. Dan kunnen we die foto hiernaast
plaatsen.
Met een club die nu meer dan verdubbeld is in
ledenaantal, verwachten we in de toekomst meer
werk voor de rubriek Weg en Veld. Hulp is welkom,
iemand die na ruim twintig jaar het stokje van mij
over wil nemen is nog meer welkom. Je kunt je
Logo door Elise Beljaars
aanmelden bij de redactie op onderstaand mailadres.
We hopen dat daar ook weer verslagen, sfeerimpressies en uitslagen van de atleten zelf zullen
binnenkomen. Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 maart binnen zijn op
NieuwsbriefFortius@outlook.com.

Wedstrijden in januari en februari
Ruben Scheurwater Nederlands Kampioen
Het grootste nieuws was ongetwijfeld dat
Ruben Scheurwater op zondag 12 februari in
Schoorl voor de tweede keer Nederlands
kampioen op de 10 km op de weg is geworden
in de categorie M35. Hij liep een tactische race
in 31:41.
Op de foto rechts Ruben in actie in het mooie
decor in de Noord-Hollandse duinen. Bij gebrek
aan een Fortius-outfit loopt Ruben hier in het
gele adidas-shirt. Dat er nog geen clubkleding
is, mag misschien de reden zijn dat de
organisatie dit door de vingers heeft gezien. In
het vervolg worden we natuurlijk kampioen in
Fortius-kledij.

Maar laten we even de draad oppakken waar we eindigden met de nieuwsbrief van januari. De eerste Fortius
Merwelandencross was op 21 januari de eerste wedstrijd voor deze nieuwsbrief, en werd meteen een groot
succes. Het heldere winterweer met vorst in de nacht en een heerlijk zonnetje op het parkoers, heeft veel
clubgenoten en ook atleten uit de regio aangetrokken, al zouden het er natuurlijk altijd nog meer kunnen zijn.
We hebben dan ook lange uitslagenlijsten van Fortiusatleten te vermelden, zowel bij de junioren en pupillen
(zie daar) als bij de senioren en masters.
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Korte cross, V40
1 Naomi Vriesema
2 Corina Ketelaar
Korte cross M40
1 Arend de Jager
2 Jurgen van Berkum
4 Mark Prins
5 Michel van Dort
6 Harry Gerritse
7 Roy Abma
9 Stephan Dijkstra
10 Bart Bolder
Lange cross MSen
1 Greg van der Velde
7 Frans de Klerk

27:57
33:53

19:18
19:41
22:26
24:05
24:06
24:14
27:28
27:34
32:19
39:51

Lange cross M35
1 Lennaert den Hoed

36:02

Lange cross M40
5 Paul Hauser

43:09

Lange cross M50
1 Martin Rozeboom
4 Sjon Vos
8 Aarnout Salwegter
9 Marc Schepers
10 Rens Bodewes
13 Arie den Hoed

36:17
37:39
40:24
40:49
41:02
47:06

Lange cross VSen
1 Judith Havermans

43:09

Zo mooi was het in de Merwelanden.

Op 28 januari vond in Hoornaar de 28ste Dirk IV
loop plaats. Sinds deze loop de laatste jaren deel
uitmaakt van het Grote Rivieren Loopcircuit, zijn
daar ook veel Dordtse atleten actief. Op deze 10
km lange loop behaalde dit jaar Wim Derks bij de
M55 de hoogste klassering. Hij werd vijfde in 38:52.
In dezelfde categorie volgde Jan Faes hem als
achttiende in 42:59. Bij de mannen senioren werd
Twan van der Wel 45ste in 48:50. Bij de M35
hadden we twee vertegenwoordigers: Lennaert den
Hoed werd 21ste in 40:12 en Henrik Barendregt
26ste in 41:28. Bij de V45 werd Corina Ketelaar 33ste
in 58:42.

behaalde in 1:40:59 een 41ste plaats bij de mannen.
De anderen liepen de kortere variant van 12 km. Bij
de mannen liep Greg van der Velde naar een
keurige elfde plaats in 55:12. Edwin Karreman
(1:14:18) en Robert Bernaards (1:21:24) hadden
wat meer tijd nodig een finishten als 91ste en 127ste.
Bij de vrouwen liepen Annemiek Nusteling en
Sandra van der Graaf gezamenlijk naar de 76ste en
77ste plaats in 1:29:39 voor Annemiek, terwijl
Sandra slechts 1 seconde meer kreeg toebedeeld.
Bij de cross op zondag was naast veel jeugd alleen
Ruben Scheurwater van de partij. Hij liep de lange
cross en werd achttiende.

De Mastboscross in Breda stond op de kalender
voor zondag 29 januari. In het kader van deze
cross werden er in het Mastbos op zaterdag 28
februari al trails gehouden waaraan ook diverse
Fortiusatleten deelnamen. De langste trail ging
over de afstand van een halve marathon (21 km)
en daar waagde alleen Leon Goor zich aan. Hij

Niemand waagde zich tijdens de Midwinter
Marathon op 5 februari in Apeldoorn al aan de
volledige marathon. Wel werd er aan de 25 km
lange Asselronde deelgenomen. Hugo du Mez
eindigde net binnen de eerste duizend lopers in
2:12:18 en bij de vrouwen liepen Wendy Zijderveld
(2:42:04) en Arina Oomen (2:48:50).

12

Wedstrijdkalender
Door de nieuwe inleverdatum op de 15de van de maand, krijgen we nu een kalender over drie
maanden verdeeld. Toch doen we dit maar, want we willen onze atleten wel tijdig informeren
wat er zoal in de buurt te doen is. Zoals hieronder te zien is, kan iedereen wel wat van zijn of
haar gading vinden. Vooral in maart beginnen de voorjaarsklassiekers weer op de agenda te
verschijnen. En vooral de Dordtse Biesbosch Halve Marathon niet vergeten. Als naam is deze
loop nieuw, maar als loop heeft het een lange historie. Laten we er met z’n allen voor zorgen
dat het ook een echte klassieker gaat worden. En dan is er op 9 april de Rotterdam Marathon,
waar vast weer veel Dordtenaren te zien zullen zijn. Daarvoor zijn er nog genoeg wedstrijden
op de vorm op peil te brengen, met de DDD voor de puntjes op de i.

Februari
18
19
25
26

Schipluiden
Dongen
Woerden
Renesse

Midden Delfland ½M
Atledo Cross
Knotwilgenloop
Trail by the Sea Marathon

www.dehardloper.nl
www.atledo.nl
www.clytoneus.nl
www.sportpromotionzeeland.nl

Alphen a/d Rijn
Dordrecht
Den Haag
Lekkerkerk
Reeuwijk
Leiden
Oudenbosch
Bruinisse
Drunen

20 van Alphen
Dordtse Biesbosch ½M
City-Pier-City Loop
Krimpenerwaard ½M
Reeuwijkse Plassenloop
Leiden Run Classic
Halderbergeloop
Ronde van Bruinisse
Drunense Duinenloop

www.20vanalphen.nl
www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.cpcloopdenhaag.nl
http://avstart.nl
www.reeuwijkse-plassenloop.nl
http://lrrc.nl
www.avo83.nl
www.bru.nu/runningteam
www.drunenseduinenloop.nl

Schoonhoven
Oosterhout
Dordrecht
Rotterdam
Rijen
Zwijndrecht
Ameide

Parkloop
Rondje Vrachelen
Dwars door Dordt
Rotterdam Marathon
Leemputtenloop
Paascross + Canicross
SecureRun

www.avantri.nl
www.atvscorpio.nl
www.dwarsdoordordt.nl
www.nnmarathonrotterdam.nl
www.leemputtenloop.nl
http://paascross2017.fikket.nl
www.avtyphoon.nl/loopcircuit

Maart
5
11
12
12
18
19
19
25
26

April
1
1
2
9
12
15
15
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INNER CIRCLE RUNNERS
Februari

[door René Libeton]
Wat mij opvalt is dat er nog steeds veel lopers zijn die
denken in donkere kleding, zonder lampjes of
reflecterende kleding, wel gezien te worden in het
donker. Er is genoeg te vinden en het hoeft niet duur te
zijn. Bij de Action en HEMA liggen goedkope lampjes of
hesjes. Bij Runnersworld vind je goedpassende
kledingstukken, fel geel en reflecterend. Zorg dat je
gezien in plaats van gevoeld wordt.
In dit verband nog het volgende. Stel, en dat hoopt
niemand, maar stel dat er iets met je gebeurt tijdens het
hardlopen. Je krijgt een ongeluk(je), je valt, je hebt last
van je hart, waardoor je even niet aanspreekbaar bent.
Wat dan? Je trainer of je loopmaatjes kunnen direct
eerste hulp verlenen en eventueel 112 bellen. Maar wie
moeten we nog meer waarschuwen? Vaak weten we je
adres of telefoonnummer niet. Denk daar eens rustig
over na. Hoe kan dit probleem worden opgelost?
Daarvoor bestaan attributen die je om je nek kunt
hangen, maar dat zien we op de training nog veel te
weinig. Kijk eens op https://www.safe-id.nl/ of
op https://www.saveme.nu/?gclid=CKTSiL_93NECFeUV0wodPz0MtA of
op http://www.mypom.nl/sport wat er allemaal mogelijk
is. Of zorg dat je iets op zak hebt wat kan helpen,
bijvoorbeeld een ANWB-kaartje of je KNAU pas. Praat
erover met je loopmaatjes, zij moeten je helpen als er
iets gebeurt. Laat ook weten als je aan een ziekte lijdt of
medicijnen gebruikt die van invloed kunnen zijn,
bijvoorbeeld antistolling. Dan kan specifieke informatie
gegeven worden als 112 moet worden gebeld. Als het
om seconden gaat kan alles helpen. Alle trainers
hebben een reanimatiecursus gedaan, dus wees vooral
niet bang om te gaan hardlopen, dat is niet de bedoeling
van deze waarschuwing. Maar wees goed voorbereid en
denk erover na.

Met koning winter komen ook de marathonprikkelingen
tevoorschijn. Iedereen is ineens bezig met de vraag of hij
of zij al een marathon kan lopen dit jaar? Natuurlijk kan dat
als je er voldoende trainingsuren in stopt, maar soms zeg
ik tegen de mensen: niet doen. Probeer eerst maar eens
om een jaartje blessurevrij en constant te trainen, voordat
je aan de marathon gaat beginnen. Ze kijken je dan wel
aan met een blik van wat-zeg-je-me-nu, maar na een
goede uitleg snapt men het wel. Het is wel leuk als je
mensen die in 2015 op dat punt waren, dit jaar aan de start
staan. Mensen prikkelen en motiveren is wat elke trainer
op zijn eigen manier doet. Een loper weet de trainer wel te
vinden die hem vertelt wat hij graag horen wil. Maar blijf
toch als trainer altijd eerlijk tegen je lopers, ook al maak je
je daarmee soms minder populair.
Ik heb normaal al moeite om namen met gezichten te
associëren, maar nu het koud is en de meesten een
muts of een haarband op hebben, wordt het nog lastiger.
Een vriend noemde elke dame “Truus” en elke man
“Sjonnie”, dat voorkomt vergissen. Ik vond dat
belachelijk, maar nu ik ouder wordt en veel verschillende
mensen zie, begin ik het te snappen. Mocht ik je dus
Truus of Sjonnie noemen, dan ligt dat echt aan mij.
Mijn geklaag in de vorige nieuwsbrief over de kleine
groepen op de donderdagavond werd wel besproken
tijdens het lopen op dinsdag, zonder dat het op
donderdag veel effect had. Nu de daden nog. Wel een
record was er op de koudste en natste avond van dit
jaar bij de wandelaars. Doordat enkele lichtgeblesseerde
hardlopers niet meer konden dan wandelen, was de
groep groter dan ooit. Grote klasse Hannie.
We dachten voldoende trainers te hebben in Ambacht
en Zwijndrecht, maar door blessures en
privéomstandigheden zijn er toch weer afgevallen
helaas. Dus zijn we weer op zoek naar lopers die een
groep op sleeptouw willen nemen. Het geven van
trainingen ervaar ik als heel leuk. Je moet misschien wel
even wennen, maar het is dankbaar werk. Mocht je dus
willen helpen bij de trainingen, vraag mij wat de
mogelijkheden zijn. Wij gaan met drie trainers elke week
drie keer op pad. Als je dat met twaalf trainers kan doen,
is de druk niet groot en kun je makkelijk rouleren. De
een vindt de warming-up leuk, de ander wil weer graag
het kernprogramma doen. Met elkaar maak je het elkaar
makkelijk.
We lopen nu een maand onder de nieuwe naam Fortius.
Wie merkt de verschillen? Niet helemaal eerlijk
natuurlijk, wij lopen in Ambacht en Zwijndrecht, ver van
de Reeweg in Dordrecht. Misschien gaat het in de
komende maanden iets veranderen, wie weet. De
mogelijkheden zijn ineens veel groter, je kan elke dag
trainen bij een passende loopgroep. Daar moet iets
moois uit groeien.

We zijn ook alweer druk bezig met de voorbereidingen
de
van onze 6 Bolidt Inner Circle Run op 15 juni, die voor
het eerst onder de vlag van Fortius zal worden
gehouden. Sponsoren zijn aangeschreven en om hulp
bij allerlei zaken is gevraagd. De hoofdsponsor levert 14
grote borden waarop wegafsluitingen worden
aangegeven. Er is nog veel werk te doen maar het lijkt
erop dat we weer een mooie loop door ons dorp krijgen.
Het is nu zaak de lijsten af te lopen en af te vinken. Wil
je er meer van weten of wil je iets betekenen in de
organisatie, meld je dan aan via info@innercirclerun.nl.
Je wordt dan naar de juiste persoon verwezen.
Na deze serieuze en minder serieuze stukjes wil ik jullie
allemaal weer veel looplol wensen en succes met de
marathonvoorbereiding.
Rene, entertrainer in Ambacht bij de Innercirclerunners
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Zaterdag 11 maart 2017

Dordtse Biesbosch Halve Marathon

Zaterdag 11 maart 2017 kun je meedoen aan de Dordtse Biesbosch Halve Marathon (voorheen
Halve van Hercules). De langste afstand is natuurlijk de halve marathon, maar ook de 10 km
en 5 km zijn onderdelen van dit evenement. En voor de kinderen zijn er de RIWAL Jeugdlopen.
Aan de jeugdlopen kunnen
kinderen meedoen van 4 tot en met
13 jaar. Er zijn verschillende
categorieën, het eerste startschot is
om 10 uur, de laatste categorie
start om 11:05 uur.
Deelname voor de kinderen is
gratis.
Voor de halve marathon, 10 km en
5 km is de start bovenaan de dijk bij
de Reeweghal, de finish is op de
baan. Het startschot voor de halve
marathon is om 11:45 uur en voor
de 5 en 10 km om 12:00 uur.
Vorig jaar hadden we een zeer
geslaagd jubileumevenement met
de 40ste halve marathon. We hopen
ook dit jaar weer veel lopers te
verwelkomen.
Informatie
Meer informatie over inschrijven en
het programma vind je op de
website van Fortiusdrechtsteden.nl
in het menu ‘Wedstrijden’.
Vrijwilligers
Kun je niet lopen, dan ben je
natuurlijk welkom als vrijwilliger.
Meld je in dat geval zo snel
mogelijk aan bij een van de
organisatoren.

Organisatieteam Dordtse Biesbosch Halve Marathon
Maarten Vogelenzang, Gos Koernap, Karin Stam, Sibrand Komdeur, Mieke van de Fluit, Jasper
Beljaars, Matthieu Wüst, Kees de Pee, Willy Diepeveen

15

FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN
[door Henk Nugteren]

Vorige maand schreef ik dat er een zeer actief groepje pupillen en junioren aan crossen deelneemt.
Als extra stimulans werden zo veel mogelijk resultaten vermeld. Nou dat heeft geholpen. Als we
alleen al naar die lange lijst Fortiuspupillen en -junioren kijken die aan de Merwelandencross hebben
deelgenomen, dan kunnen we wel stellen dat de toekomst van Fortius verzekerd is. Vooral de cross
is hiervoor een goede graadmeter omdat in de winter hieraan vanuit allerlei disciplines wordt
meegedaan. Ook de vraag om uitslagen, foto’s en verslagen was gelukkig niet aan dovenmansoren
gesteld. Hieronder de verslagen van andere crossen en wedstrijden. Ook voor de komende maand
(inleveren voor 15 maart) hopen we weer minstens evenveel te ontvangen in de mailbox van de
redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. Uiteraard mogen de atleten ook zelf hun verhaal doen.

Uitslagen Merwelandencross:
(zie voor een sfeerfoto op pagina 12. Meer foto’s op de website)
Meisjes Minipupillen
1 Tula Hermus
3 Éowyn Vorthoren
4 Aimy de Koning
5 Anne Schoester
6 Yara Engels
7 Amelia Gniba
Jongens Minipupillen
1 Hugo Vink
2 Rick Thomas
4 Yonah Moree
5 Ilay de Koning

5:46
6:19
6:31
7:38
7:51
7:52

5:32
6:01
6:12
6:37

Meisjes Pupillen C
1 Lise de Lange
4 Annika Boertje
8 Hannah Sorensen
10 Reza de Bruijn
11 Jessica Mijdam

5:08
5:58
6:11
6:31
6:55

Jongens Pupillen C
1 Leensey Bilkerdijk
3 Ruben den Dulk
4 Timo Kähler
5 Bram Kähler
6 Sem Schoester
8 Lucas Schellenberg
9 Wouter van Balen
10 Owen Brady
11 Rens Bakker
12 Olivier Kros
14 Luka Alvarez Tusveld

4:50
4:56
4:57
5:27
5:33
5:37
5:40
5:42
5:43
5:43
6:09

Meisjes Pupillen B
11 Emmelie Nieuwkoop
12 Noa Grootenboer
14 Pien Vogelaar

7:46
7:54
8:17

Jongens Pupillen B
2 Luuk Bosveld
3 Ruben van Roosmalen
4 Yerne Nicolai Biesterveld
13 Sebastiaan Kros
15 Alexander van Namen

5:44
5:59
6:26
7:18
7:32

Jongens Pupillen A1
3 Sepp van Dort
5 Jesper Hurkmans
6 Maxim van Dorp
7 Tijn van Driel
8 Milan van Tiggelen
11 Kyle Roumou
12 Nick Spiekhout

7:58
8:14
8:23
8:41
9:10
10:00
10:01

Jongens Pupillen A2
4 Thomas van Roosmalen
5 Jasper Bruggema
6 Jaime Joele
11 Lucas Genisse
12 Ivar van Rijt
15 Jilles van den Brule

7:42
7:51
8:03
8:11
8:48
9:12

Meisjes Pupillen A1
1 Novi Hermus
5 Nova Bolier
6 Norah de Bruijn

7:55
9:31
9:32
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Meisjes Pupillen A2
3 Veerle Uilhoorn
4 Anniek de Lange
5 Floor Zebel
9 Jil Vogelaar
12 Marit Merison

8:20
8:22
8:58
9:25
10:54

Meisjes Junioren D
1 Eva Reijenga
2 Hannah Reijenga

8:38
8:59

Jongens Junioren D
1 Freek Bosveld
4 Timo de Kok
7 Mees Schneider
8 Milan Vink
14 Simon Beltgens

8:19
8:42
9:01
9:03
10:07

Meisjes Junioren C
2 Sanne van der Spek

13:58

Jongens Junioren C
1 Jorrit Bruggema
7 Gerard van der Plaats

13:36
19:10

[door Daniël en Kiki Hermus]

Dirk IV loop in Hoornaar
Zaterdag 28 januari vond de eerste wedstrijd van het
Toyota Schouten Grote Rivieren loopcircuit plaats in
Hoornaar. De jeugdloop werd gehouden rondom een
parkeerplaats tussen een school en winkels op het
Dirk IV-plein en was zeer overzichtelijk voor de
aanwezige supporters. Drie pupillen van Fortius
hebben hier acte de présence gegeven.
Sem Schoester (JPC) en Tula Hermus (MPM)
moesten tijdens de 28ste Physio.Fit Dirk IV loop twee
rondjes (500 meter) rennen. Sem (1:48) en Tula
(1:58) zijn beiden vierde geworden in de categorie
jongens/meisjes geboren in 2009 of later.
Novi Hermus (MPA1) liep mee in de categorie
meisjes geboren in 2006 t/m 2008 en heeft hier een
mooie derde plaats behaald in een tijd van 2:37 over
750 meter.
Nieuw dit jaar is dat er voor de jeugdlopen een
eindklassement wordt bijgehouden over het
loopcircuit. Dat bestaat dit jaar uit negen wedstrijden,
waarvan je er aan minimaal zes moet deelnemen om
in het eindklassement te komen. Sem, Tula en Novi
hebben met hun prestatie van vandaag dus een
goede start gemaakt.
De volgende wedstrijd in deze reeks zal bij Fortius
plaatsvinden op zaterdag 11 maart: de Dordtse
Biesbosch Halve Marathon (waarover meer op
pagina 15).
Meer informatie over het Toyota Schouten Grote
Rivieren loopcircuit vind je op
http://www.avtyphoon.nl/loopcircuit/index.php.

Mastboscross Breda
Zondag 29 januari vond de Mastboscross plaats in Breda. Deze door AV Sprint georganiseerde wedstrijd
wordt ook wel “de modderste cross van Nederland” genoemd. Het parcours, met start en finish op het
middenterrein van de atletiekbaan, loopt door het Mastbos met obstakels als boomstammen en
modderpoeltjes. Op de vroege zondagmorgen zijn negen jeugdleden van Fortius met supporters afgereisd
naar het Zuiden om aan deze cross deel te nemen.
Tula Hermus mocht als meisje pupillen mini de spits afbijten en twee rondjes rennen met een totaalafstand
van 995 meter. Ze is rustig achterin het veld begonnen en heeft zich tijdens de loop langzaam naar voren
gewerkt wat resulteerde in een mooie overwinning met een bijbehorende mooie medaille en een bloemetje.
Vervolgens was het de beurt aan de jongens pupillen B. Drie Fortius atleten verschenen er hier aan de start:
Yerne Biesterveld, Ruben van Roosmalen en Luuk Bosveld. Zij moesten 1200 m rennen door het druilerige
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Mastbos. Luuk en Ruben hebben de gehele race aan kop
gelopen en zijn dan ook in deze volgorde gefinisht: Luuk de
eerste plaats ook inclusief bloemetje, en Ruben de tweede
plaats. Yerne is op de 19de plek geëindigd, nadat hij op zijn knie
was gevallen en niet meer hard verder kon rennen.
De volgende categorie waren de meisjes pupillen A(1+2) die
een race van 1550 meter kregen voorgeschoteld. Veerle
Uilhoorn en Novi Hermus waren de meisjes die Fortius in deze
race vertegenwoordigden. In een sterk veld met nationale
toppers en veel duw- en trekwerk bij de start werden Novi en
Veerle respectievelijk 22ste en 23ste nadat ze de hele race bij
elkaar in de buurt hadden gestreden.
Thomas van Roosmalen startte hierna in de categorie jongens
pupillen A over dezelfde afstand (1550 m). Thomas heeft hier
een mooie 22ste plaats gehaald in het veld van ruim 50 jongens.
De junioren Freek Bosveld (junior D) en Marit Uilhoorn (junior
C) hadden de eer om meer dan 2000 meter af te zien in het
Mastbos: Freek 2105 m en Marit 2575 m. Met een 30ste plaats
voor Freek en een 25ste plaats voor Marit hebben zij hier ook
goed gepresteerd.
Met vieze schoenen, modderspetters op kleren en gezichten,
mooie groene herinneringsmedailles en drie podiumplaatsen
zijn alle jeugdleden weer huiswaarts gegaan, inmiddels al
gewend om de nieuwe clubnaam uit de speakers te horen.
Pupillen Mini
1 Tula Hermus

5:10

Pupillen B
1 Luuk Bosveld
2 Ruben van Roosmalen
19 Yerne Biesterveld

4:17
4:20
6:54

Jongens Junioren D
30 Freek Bosveld

8:29

Meisjes Pupillen A
22 Novi Hermus
23 Veerle Uilhoorn

7:06
7:07

Jongens Pupillen A
22 Thomas van Roosmalen 7:02

Meisjes Junioren C
25 Marit Uilhoorn

10:34

Souburghcross Alblasserdam
Zaterdag 4 februari organiseerde de Alblasserdamse
Atletiek Afdeling (AAA) de Souburghcross voor de
47ste keer. Deze wedstrijd was tevens de vierde
wedstrijd van de crosscompetitie voor de pupillen en
junioren.
Het parcours van deze wedstrijd loopt door een klein
bos gelegen aan het sportpark Souburgh. De
supporters van de dertig Fortius-atleten hadden het
op deze ochtend ook niet makkelijk. Om de start te
bereiken moest je een smalle loopbrug oversteken
over een watertje en daarnaast proberen om niet je
schoenen te verliezen in de modderige ondergrond.
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Afhankelijk van de categorie liepen de kinderen een
afstand tussen de 600 en 2500 meter en dat hebben
ze allemaal zeer goed gedaan.
Er waren eerste plaatsen voor Tula Hermus (MPM),
Lise de Lange (MPC), Leensey Bilkerdijk (JPC), Novi
Hermus (MPA1), Freek Bosveld (JJD) en Jorrit
Bruggema (JJC).
Tweede plaatsen werden behaald door Luuk Bosveld
(JPB), Jasper Bruggema (JPA2) en Hannah Reijenga
(MJD) en tenslotte een derde plaats voor Ruben van
Roosmalen (JPB).
Met een klein zaklampje als aandenken en een goed
gevoel is iedereen weer huiswaarts gegaan, alwaar
er nog flink wat modder van de schoenen moest
worden afgepoetst.

CROSSCOMPETITIE FINALE IN GORINCHEM
Zaterdag 18 februari vond de finalewedstrijd plaats van de regiocompetitie veldloop van het seizoen
2016/2017. De competitie bestaat uit vijf wedstrijden waarvan er in minimaal vier moet worden gestart om in
het eindklassement te verschijnen.
De eerste prestatie werd al geleverd voordat de wedstrijd begon, namelijk het sportpark “De Wipmolen” in
Gorinchem vinden op deze mistige zaterdagochtend. Als beloning kregen de Fortiusatleetjes bij het ophalen
van hun startnummer een medaille (of was dit nou een herinneringsmedaille voor de gehele competitie?).
Daarna werd er rustig ingelopen op de atletiekbaan. Van de gezichten was de spanning af te lezen, want in
sommige categorieën was de einduitslag nog niet helemaal zeker. Bij een goede laatste race zou je nog
zomaar op het podium kunnen verschijnen.
Het parcours had start en finish langs de zijkant van de baan en daar tussen in liepen de atleten door een
klein bosje met veel rul zand, modder en boomstammen als obstakels.
Zoals altijd waren de mini’s als
eerste aan de beurt. Tula
Hermus was hier de enige
Fortius deelnemer en finishte als
eerste (en enige) meisje.
Daarna was het de beurt aan de
meisjes pupillen C. Lise de
Lange en Hannah Sorensen
hebben hierbij na het startschot
een hele goede race gelopen.
Lise finishte als tweede en
Hannah als zesde.
Vervolgens een snelle race van
de jongens pupillen C. Leensey
Bilkerdijk en Wouter van Dalen
stonden hier aan de start.
Leensey heeft de hele race aan
kop gelopen en werd dus eerste,
Wouter finishte op een mooie
vijfde plaats.
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Bij de meisjes pupillen B was
Pien Vogelaar de enige Fortius
deelneemster en werd na een
zware race tiende.
De jongens pupillen B stonden
toen al te trappelen bij de start
om te vertrekken. Yerne Nicolai
Biesterveld, Luuk Bosveld en
Ruben van Roosmalen
vertegenwoordigden Fortius.
Nadat ze al ruim 1000 meter
hadden gerend, werd er op het
laatste stuk nog gesprint voor
een goede plaats. Luuk finishte
als tweede, Ruben als derde en
Yerne als zesde.
Bij de jongens pupillen A1 was
Jesper Hurkmans deze wedstrijd
de enige deelnemer van Fortius.
Hij finishte op een mooie vierde
plaats.
De jongens pupillen A2 startten
met zes atleten van onze
vereniging: Jilles van den Brule, Jaime Joele, Ivar van Rijt, Thomas van Roosmalen, Lucas Genisse en Jasper
Bruggema. In de race over ruim 1600 meter finishte Jasper als vierde, Ruben als vijfde, Jaime als zesde,
Lucas als zevende, Ivar als tiende en Jilles als vijftiende.
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De meisjes pupillen A1 en A2 liepen gezamenlijk de afstand. Novi Hermus liep mee bij de A1 en Jil Vogelaar,
Veerle Uilhoorn en Anniek de Lange bij de A2. Na de start heeft Novi bijna de gehele race aan kop gelopen en
finishte als eerste. Daarna kwamen Veerle, Anniek en Jil binnen die respectievelijk op een tweede, vierde en
achtste plaats eindigden bij de A2.
Daarna waren de junioren aan de beurt met als eerste de meisjes junioren D. De gezusters Reijenga, Eva en
Hannah, verschenen hier aan de start en eindigden respectievelijk op plaats vier en vijf.
De jongens junioren D mochten vervolgens starten met de volgende deelnemers van onze club: Tinus Rijsdijk,
Timo de Kok, Mees Schneider en Freek Bosveld. Freek belandde op de eerste plaats, Timo op de zevende
plaats, Mees op de elfde plaats en Tinus op de vijftiende plaats.
De jongens junioren C waren de laatste categorie van de dag. In deze groep was Jorrit Bruggema de enige
Fortius atleet en finishte als eerste.
Na de verschillende races werd het eindklassement opgesteld en zijn er twaalf atleten op het podium
terechtgekomen (zie foto vorige pagina).
Hieronder de uitslagen van het eindklassement.
MPM
1 Tula Hermus

MPA1
1 Novi Hermus

MPC
2 Lise de Lange
6 Hannah Sorensen

JPA1
4 Jesper Hurkmans
5 Maxim van Dordt
6 Tijn van Driel
12 Kyle Roumou

JPC
1 Leensey Bilkerdijk
5 Wouter van Balen
MPB
11 Pien Vogelaar

MPA2
3 Veerle Uilhoorn
4 Anniek de Lange
7 Floor Zebel
9 Jil Vogelaar

JPB
2 Luuk Bosveld
3 Ruben van Roosmalen
5 Yerne Nicolai Bietserveld

JPA2
3 Jasper Burggema
5 Thomas van Roosmalen
6 Jaime Joele
9 Lucas Genisse
12 Ivar van Rijt
15 Jilles van den Brule
MJD
2 Eva Reijenga
3 Hannah Reijenga
JJD
1
6
7
14

Freek Bosveld
Timo de Kok
Mees Schneider
Tinus Rijsdijk

JJC
1 Jorrit Bruggema

[door Sandra Klein]

Bericht van de jeugdcommissie
Zaterdag 1 april hebben we ons jaarlijkse Fortius uitje voor jeugd.
De pupillen gaan 's morgens bowlen en daarna frietjes eten.
's Middags is er voor de junioren de Shooting Experience bij Hattrick.
Zij gaan paintballen en boogschieten en daarna frietjes eten.
Binnenkort volgt er mail met meer informatie.
Dus ... save the date ... en nee ... het is geen grap!
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CONTRIBUTIE IN NATURA

COLUMN
HENK NUGTEREN
No 114

Vrijwilliger ben je vrijwillig, dat lijkt me vanzelfsprekend. Vrijwilligerswerk is dus werk dat
iemand vrijwillig doet. Vaak wordt het onderscheid gemaakt tussen vrijwilligerswerk en
betaald werk. Alsof betaald werk onvrijwillig zou zijn. Hoe zou onze samenleving er uit
zien als de meeste mensen hun betaalde werk onvrijwillig zouden doen? Dwangarbeid is
bij wet verboden. Dus gaat het eigenlijk om de tegenstellingen vrijwillige arbeid tegenover
dwangarbeid en onbetaald werk tegenover betaald werk.
Om prettig te kunnen leven is geld nodig. Voor de meeste mensen geldt dat ze dat halen
uit betaald werk. Dat zal over het algemeen vrijwillig zijn, want als het als dwangarbeid
wordt ervaren, zal het leven geen pretje zijn. Natuurlijk zijn er afhankelijk van opleiding en
vaardigheden beperkingen om betaald werk te vinden. Niet iedereen kan minister worden
of directeur van een multinational, maar ook niet iedereen heeft daar zin in.
Gelukkig hebben we naast de tijd die we besteden aan betaald werk nog tijd over voor
gezin, familie, vrienden en blijft er zelfs tijd over voor hobby’s, bijvoorbeeld postzegels
verzamelen of sport. Om dat laatste met plezier te doen richten we zangkoren,
toneelverenigingen of atletiekclubs op. Deze clubs maken kosten als het over inzet van
professionals gaat, als er terreinen, gebouwen en materialen nodig zijn om de
clubactiviteiten uit te kunnen voeren. Daartoe vragen clubs van hun leden een bijdrage:
contributie. Zo ook bij FORTIUS. Maar als we voor elke functie binnen de vereniging een
beroepskracht zouden inzetten, zou de contributie wel eens heel hoog kunnen oplopen,
met als gevolg dat er leden zullen opzeggen. Om dit te voorkomen vragen we van de
leden een contributie in natura.
Eigenlijk slaan we hiermee een paar stappen over. Mensen die samen een vereniging
oprichten hebben een gezamenlijk doel: gezellig keuvelend met elkaar door de polder
rennen, zich in de competitie meten met gelijksoortige verenigingen in de regio, of
Nederlands kampioen worden. Als je allemaal eenzelfde doel nastreeft wordt al gauw
ingezien welke inspanningen daarvoor nodig zijn, verdeelt men de taken en steekt men de
handen uit de mouwen. In principe gaat dat vanzelf als iedereen voldoende zelfdiscipline
heeft. Maar daar ontbreekt het nog wel eens aan en dan moet het bestuur ingrijpen. Bekijk
het eens van die kant en zet je in waar je mogelijkheden en capaciteiten liggen. Zo
voorkom je oproepen van het bestuur met een verplicht karakter. Dan hoeven er nooit
atleten naar huis te worden gestuurd omdat ze niet genoeg loten verkopen.
Je zou ook gewoon kunnen zeggen doe normaal. Normaal associeer ik nog steeds met
oerend hard. Dat zal ons van pas komen. Atleten met topcapaciteit en topambitie zullen
oerend hard kunnen trainen, zodat ze oerend snel, hoog of ver zullen presteren. Wel
oppassen voor een te lage rusthartslag, want dan zullen ook atleten een VOG moeten
overleggen. In FORTIUS termen zullen we allemaal profiteren en OEREND STERK
worden.
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AGENDA
MAART 2017
Zaterdag 4

Zwijndrecht

Start loopcursus voor beginners

Zaterdag 11

Dordrecht

Dordtse Biesbosch Halve Marathon

Zaterdag 18

Dordrecht

Fortius Indoorwedstrijd alle categorieën

Zaterdag 25

Papendrecht

Openingswedstrijd

Woensdag 29

Dordrecht

Algemene Ledenvergadering

Zaterdag 1

Dordrecht

Bowlen Pupillen / Shooting Experience Junioren

Zondag 2

Dordrecht

Dwars door Dordt

APRIL 2017

Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op www.avparthenon.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.avparthenon.nl

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF:

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van maart 2017
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COLOFON
HET BESTUUR
Van links naar rechts zittend:
Anja van Giels
Bertus Harte
Ad van de Kamp (voorzitter)
Jan van Dalen (secretaris)
Joop van den Brink
staand:
Chris den Hartog (penningmeester)
Gos Koernap
Pauline de Boo van Uijen
Jan van Haren (2e voorzitter)
Martin Matse

TRAININGSTIJDEN
Junioren AB, senioren, masters
Dinsdag
19:00 – 21:00 uur
Donderdag
19:00 – 21:00 uur
Zondag
10:00 – 12:00 uur

Recreatieve loopgroep Zwijndrecht
Zaterdag
9:30 – 11:00 uur
Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners
Dinsdag
vanaf 19:30 uur
Donderdag
vanaf 19:30 uur
Zaterdag
vanaf 09:30 uur

Junioren C/D
Zaterdag
10:30 – 12:00 uur
Maandag
Zomer: 18:15 – 19:45 uur
Winter: 17:45 – 19:00 uur
Woensdag
19:00 – 20:30 uur
Pupillen
Zaterdag (alle groepen)
Woensdag
C en mini:
A1, A2 en B:

Recreatieve loopgroep Nordic Walking
Maandag
vanaf 19:15 uur
Donderdag
vanaf 19:15 uur
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen
Zaterdag:
vanaf 10:00 uur
Woensdag:
vanaf 19:15 uur

09:30 – 10:30 uur
17:00 – 18:00 uur
18:00 – 19:00 uur

Recreatieve loopgroep Basis / 1
Zaterdag
09:30 – 10:30 uur
Maandag
19:15 – 20:15 uur
Woensdag
19:15 – 20:15 uur

Fitness
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

Recreatieve loopgroep 2
Zaterdag
09:30 – 11:00 uur
Maandag
19:15 – 20:45 uur
Woensdag
19:15 – 20:45 uur

10:00 – 22:00 uur
09:30 – 11:30 uur
10:00 – 13:00 uur

Kick FUN & Boxing
Woensdag
19:30 – 20:30 uur

Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)
Dinsdag
19:15 – 21:00 uur
Donderdag
19:15 – 21:00 uur
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Kickboxing
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden (april - oktober)
Dinsdag 21:00 – 22:00 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden (oktober - april)
Vrijdag
Zondag
Zondag

Worstelen
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

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

20:00 – 21:30 uur: gevorderden
10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar
11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar
recreatief + gevorderden

18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren
18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren

LAATSTE NIEUWS
Saskia van der Boor Nederlands Kampioen
Saskia van der Boor is op 19 februari in
Apeldoorn Nederlands indoorkampioen
polsstokhoog bij de meisjes junioren B
geworden. Vooraf was ingeschat dat
vier atletes in aanmerking kwamen voor
het goud. Dat gegeven bracht de
nodige spanningen met zich mee, waar
Saskia goed mee om wist te gaan. Met
een persoonlijk record van 3,45 m liet
zij al haar concurrentes achter zich en
was zij de onbetwiste kampioen.
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