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Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en is 
bedoeld voor alle leden van FORTIUS. De 
volgende nieuwsbrief zal in de derde week van 
maart 2020 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 
15 maart sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

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

René Bellaart  
 



 

 

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

 
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
We hebben weer een volle Fortius Nieuwsbrief. In dit 
februarinummer krijgt u vast de agenda van de 
algemene jaarvergadering die voor 25 maart op de 
kalender staat. 
We spraken met de zusjes Hermus en houden u op de 
hoogte van clubrecords en resultaten van onze atleten 
op de baan, indoor, in het veld en op de weg. 
Verder alle rubrieken die u van ons gewend bent. 
 
 
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 maart 2020: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

Mededelingen uit het bestuur 
 

• Op de website en in deze nieuwsbrief is de agenda geplaatst voor de ledenvergadering van 
Fortius op woensdag 25 maart 2020. Hoewel alle punten belangrijk zijn wil ik extra aandacht 
vragen voor agendapunt 6, de contributieverhoging. De laatste drie jaren is de contributie 
hetzelfde gebleven, ondanks dat de jaren 2017, 2018 en 2019 negatief werden afgesloten. Echter 
door het dalend ledental, kantine inkomsten en hogere kosten stelt het bestuur aan de 
ledenvergadering voor om de contributie te verhogen met € 1,50 per maand. Dit om de begroting 
2020 sluitend te krijgen. Ondanks dat blijft Fortius één van de goedkoopste sportaanbieders in de 
regio, gezien voor wat er geboden wordt aan sportbeoefening. Een ander voorstel is, ter verlaging 
van de administratiekosten, om de contributie per kwartaal te gaan innen. Daarnaast ook extra 
aandacht voor agendapunt 11, de herverkiezing van aftredende en de verkiezing van nieuwe 
bestuursleden. Het bestuur is onderbezet en de huidige bestuursleden hebben te kennen 
gegeven dat zij mogelijk tussentijds, gezien hun toekomstplannen, aftreden. Derhalve wordt er 
een dringend beroep gedaan aan de leden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. 
Overigens kan er ook gelezen worden dat er dringend behoefte is aan vrijwilligers voor de overige 
functies. Het is dus een belangrijke ledenvergadering. Wil je invloed hebben op de besluitvorming, 
kom dan naar de ledenvergadering. Zie ook voor de agenda: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1786-uitnodiging-algemene-ledenvergadering-25-maart 

• Zoals ik eerder in een nieuwsbrief heb vermeld is door de Atletiekunie de sporthal Reeweg en de 
atletiekaccommodatie in december 2019 gekeurd om te bezien of deze voldoen aan de 
wedstrijdreglementen van de Atletiekunie. Van deze keuringen zijn de rapporten ontvangen. In 
deze rapporten staat dat zowel de sporthal Reeweg als de atletiekaccommodatie gedeeltelijk niet 
aan de reglementen voldoen en derhalve zijn afgekeurd. Dit houdt in dat officiële competities en 
wedstrijden niet georganiseerd kunnen worden. Met de Stichting Overdekte Accommodatie 
Reeweg (SOAR) en de gemeente Dordrecht gaat overlegd worden hoe de problemen kunnen 
worden aangepakt. 

• Een commissie, bestaande uit leden van Fortius en de SOAR, heeft een inventarisatie gemaakt 
voor de werkzaamheden die nog in de kantine dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast wordt 
inzichtelijk gemaakt welke kosten hiermee gemoeid zijn. Het betreft zoal: vernieuwing van de 
plafonds met de ventilatiekanalen, aanpassen verlichting, aanbrengen nieuwe vloer, achterwand 
aanpassen, andere vorm van verlichting boven de bar, inrichten jeugdhoek e.d. Hulp wordt 
gevraagd aan leden om bij bepaalde werkzaamheden te willen helpen. Aanmelden kan bij de 
Verenigingsmanager: fortiusmail@gmail.com. 

• De airconditioning in de aerobics-en fitnessruimte is aan het einde van zijn levensduur. De airco 
in de aerobicsruimte is al defect en reparatie kost te veel. Derhalve heeft de SOAR besloten om 
de airco’s te vernieuwen. Diverse bedrijven zijn in de gelegenheid gesteld om een offerte uit te 
brengen. Aan de hand hiervan zal de SOAR besluiten aan wie de uitvoering wordt gegund. De 
verwachting is dat dit binnen enkele maanden gerealiseerd is.  

• Misschien is het jullie opgevallen, maar op de parkeerplaats aan de oostzijde van de sporthal is 
een container geplaatst. Deze is geschonken aan Fortius door de Stichting Dordtse Lopen (SDL), 
waaronder ook het wedstrijdorganisatiecomité van de Drechtstadloop valt. In deze container zal al 
het materiaal van de wegwedstrijden worden opgeslagen. Dit omdat er ruimtegebrek was in de 
opslag van de sporthal. Deze kan nu weer benut worden voor ander materiaal. SDL bedankt! 

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius  
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Op woensdag 25 maart 2020, aanvang 19:30 uur, vindt in de kantine 
de 124ste algemene ledenvergadering van 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 2019 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Notulen ledenvergadering van 27 maart 2019 
5. Jaarverslag 2019 van de secretaris, afdelingen en commissies 
6. Financieel verslag 2019 van de penningmeester, verslag kascontrole-commissie 
7. Begroting 2020, met investeringsplan, verhoging contributie, wijziging inningsperiode 
8. Wijziging Huishoudelijk Reglement 
9. Viering 125-jarig bestaan van de vereniging in het jaar 2021 
10. PAUZE 
11. Verkiezingen bestuur en commissies: 

- aftredend en niet herkiesbaar: het algemeen bestuurslid Martin Matse 
- aftredend en herkiesbaar: de secretaris Jan van Dalen en de penningmeester Chris den 

Hartog 
- verkiezing tot algemeen bestuurslid James Breidel 
- drie vacatures van algemeen bestuurslid 
Overige vacatures, hoe deze op te vullen? Onder andere: 
- Kascommissie 
- Commissieleden afdelingen atletiek en jeugd 
- Leden Wedstrijd Organisatie Comité baan, wedstrijd officials 
- Diverse andere commissies, zoals jubileum 2021, activiteiten, klussen, redactie, jeugd, 

statistiek, promotie, ledenwerving en -behoud 
- Barmedewerkers kantine 

12. Jubilarissen 2020, prestatie-en aanmoedigingsprijzen junioren AB/senioren/masters 2019 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 

 
Dordrecht, 4 februari 2020 
Jan van Dalen, secretaris Fortius 
 

Leden zijn in de gelegenheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Deze agendapunten 
met eventuele toelichting(en) dienen uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering in het bezit te zijn 
van het bestuur. 
De op de vergadering betrekking hebbende stukken (het jaarverslag 2019) worden t.z.t. gepubliceerd 
op de website. Indien niet beschikt wordt over internet zullen deze bij de secretaris opvraagbaar zijn, 
per e-mail secretaris@fortiusdrechtsteden.nl of via een briefje in het postbakje in de kantine. 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Thyra van Diemen won op 15 februari in Apeldoorn een gouden medaille 
polsstokhoogspringen op de NK indoor voor junioren met 3,75 m en dat was 
meteen een flinke verbetering van het indoor clubrecord polsstokhoog voor 
meisjes junioren B. Twee weken eerder had ze het clubrecord tijdens het 
Polsstokgala in Zoetermeer op 3,62 m gebracht, nadat ze op 19 januari het 
record met 3,60 m al had geëvenaard. Het record had sinds 2008 op naam van 
Marijke Valk gestaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook Duane van Dijkhuizen steeg boven zichzelf uit tijdens de NK indoor voor junioren. Hij won goud 
met 4,70 m en ook dat was weer een verbetering van het clubrecord voor jongens junioren A en 
senioren. Hij had dat record tijdens een polsstokwedstrijd op zondagochtend 9 februari in de hal van 
Fortius al op 4,63 m gebracht en in Apeldoorn stelde hij het dus nog eens 7 cm scherper.  
 
Cristy Pieter verbeterde tijdens de nationale CD Indoor in Apeldoorn op 26 januari het indoor 
clubrecord verspringen voor meisjes junioren C naar 5,49 m. Het record stond al op haar naam. 
 
 
PRESTATIELIJSTEN 
 

Via de Fortius-website zijn de Ranglijsten 2019 van Fortius te downloaden: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/jaarranglijsten. 
Handig voor iedereen die wil weten hoe hij of zij er voor staat en wat er in 2020 te verbeteren valt. 
 

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. 
  

Thyra van Diemen en Duane van Dijkhuizen in actie tijdens de NK indoor voor junioren, wat voor beiden een gouden 
medaille en een clubrecord zou opleveren. 
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IN GESPREK MET DE ZUSJES HERMUS 
 
Het was alweer even geleden dat we in deze rubriek junioren aan het woord lieten. Na Cristy Pieter 
en Anniek de Lange in oktober werd het hoog tijd aandacht te besteden aan talenten van Fortius. 
Novi Hermus loopt als twaalfjarige en tweedejaars meisje D de langste afstanden in die categorie als 
de beste en staat op de ranglijst 2019 van de 600 m meisjes D eerste, nog voor de oudere Anniek de 
Lange. Maar als je met Novi wilt praten krijg je er meteen Tula en Pepa bij, en zo hebben we dus 
deze keer ook inbreng van pupillen. Op een middag dat de drie zussen thuis waren uit school, ben ik 
naar Oud-Krispijn gefietst om kennis te maken met Novi, Tula, Pepa en hun ouders Daniël en Kiki. 
 
We nemen plaats aan de niet zo kleine tafel die toch voor het 
grootste deel wordt bedekt door een enorm bordspel waar moeder 
Kiki met haar dochters mee bezig waren. Dit laat meteen zien dat 
er naast atletiek ook andere dingen zijn waar het gezin Hermus 
gezelligheid uit haalt. Maar voor dit interview zullen het toch 
voornamelijk over de loopprestaties van de drie zussen hebben. 
 
We beginnen met de jongste van het stel, Pepa, vijf jaar oud nog 
maar en dus eigenlijk nog te jong om lid te zijn van Fortius. Toch 
is ze dat wel en loopt ze met alle wedstrijden mee waar het gezin 
naar toe gaat. Ook op de ranglijsten 2019 van Fortius is Pepa al 
te vinden, tussen veelal iets oudere kinderen, op de 40 m, de 
400 m, de 600 m, het verspringen, het balwerpen en de vortex. 
Gezien de verscheidenheid aan atletieknummers, kan het dus met 
Pepa nog alle kanten op. Die vortex is een raketvormig speeltje, 
dat als het op de goede manier gegooid wordt een fluitend geluid 
oplevert. Het is een ideaal ding om op recreatieve wijze, bijvoor-
beeld op het strand, werpnummers onder de knie te krijgen. De 
meiden noemen het dan ook raketje. Het wordt niet zo vaak bij 
wedstrijden gedaan en soms moet er ver voor gereisd worden. 
Op de vraag wat Pepa het leukst vindt, claimt ze de cross als haar 
nummer: 
“De cross, maar dan mogen de anderen me niet napraten”. 

En waarom dan wel de cross?  
“Dan wordt je lekker vies en dan zijn je 
schoenen heel modderig en dan moet mama 
alle schoenen weer schoonborstelen.” 
En dat doet Kiki dan zo snel mogelijk, want 
ze heeft ook ervaren dat hoe langer je er 
mee wacht hoe meer tijd het kost. Pepa wil 
ook graag heel goed worden en grote bekers winnen. Maar hoe word je 
heel goed? “Door goed naar papa te luisteren”, weet ze heel zeker. En zo 
gek is dat antwoord niet, want papa Daniël, inmiddels ook aangeschoven, 
is de trainer van de mini-pupillen, waarbij Pepa ook traint. En volgens 
Pepa doet Daniël dat heel goed en ze noemt een paar leuke onderdelen, 
zoals estafettes en verspringen, die ze fijn vindt in de training. En die 
grote bekers of mooie medailles neemt ze steeds mee naar school en dan 
zegt de juffrouw: 
“Pepa, heb je nu alwéér aan een wedstrijd meegedaan?”. 
Hiermee is de energie van Pepa nog lang niet op, maar de aandacht om 
op verdere vragen te antwoorden is wel verdwenen en daarom gaat ze nu 
maar buiten spelen, al komt ze af en toe voor het raam zwaaien. 

De drie zusjes Pepa, Tula en Novi Hermus. 

De vortex. 

Pepa. 
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Dan is Tula aan de beurt. Negen jaar oud en net als 
Pepa zit ze op de Prins Bernhard basisschool. Bij 
Fortius doet Tula mee met de pupillen A1 en traint 
onder leiding van Mark Uilhoorn op de woensdag-
avond en als er geen wedstrijden zijn ook nog op de 
zaterdagochtend. Tula vindt alles wat met lopen te 
maken heeft leuk, maar de technische nummers wat 
minder, al staat ook zij op de Fortius ranglijst 2019 
vermeld bij hoog, ver, kogel en balwerpen. Maar op 
de 600 m en de 1000 m staat ze eerste in haar 
categorie van vorig jaar, de meisjes B, en dat 
verklaart haar voorkeur. Beste vriendinnen Iris 
Slooten en Aimy de Koning trainen ook bij haar in 
de groep bij Fortius. Aimy is de kleindochter van 
trainer Paul Pabbruwee en Iris zit bij Tula in de klas. 
In haar klas weten ze trouwens ook dat Tula goed kan sporten, vorige week was er namelijk een opdracht in 
de klas met complimentjes geven. Ze kreeg hierbij veel positieve complimentjes over haar atletiekprestaties. 
Ondanks dat ze de kleinste van de klas is, kan ze wel het hardste lopen. 
  

De oudste van de zusjes is Novi. Zij is twaalf en gaat al naar 
de brugklas havo/vwo op het Insula College aan het 
Halmaheiraplein, vlakbij de atletiekbaan. Bovendien zit ze 
daar in een speciale sportklas, waar ook eerstejaars C-
meisje Floor Zebel in zit. Ze zijn meteen goede vriendinnen 
geworden. Om in die sportklas te komen moest Novi eerst 
een test doen, die voor haar geen enkele belemmering was. 
Novi is ook typisch een loopster en wil graag uitblinken op de 
langere afstanden. Ze vindt cross en baan het leukste, maar 
heeft in het verleden, evenals haar zusjes, ook aan de 
jeugdloopjes van het Grote Rivieren Loop Circuit 
meegedaan. Maar in de oudere leeftijdsgroepen is bij veel 
van deze lopen de deelname heel beperkt, soms maar twee 
of drie deelnemers. Dan gaat de lol er een beetje van af en 
daarom heeft nu cross en baan de voorkeur. Enkele weken 
geleden deed Novi voor de afwisseling in Hoornaar mee op 
de 5 km recreatieloop. En daar versloeg ze in 21:53 zowel 
haar moeder als haar vader. Het is dan ook niet voor niets 
dat Novi naast de reguliere trainingen van Bob Hurkmans als 

een van de weinige meisjes een extra training mee doet in de middellange afstandsgroep van Gerard van Dijk. 
En dat betaalde zich dus onmiddellijk uit.  
 
Op de cross loopt Novi evenals haar zusjes in haar eigen leeftijds-
categorie. Al vier keer werd ze dit jaar tweede en ook op de vijfde 
wedstrijd in Gorkum werd ze afgelopen weekend tweede, zodat ze 
ook in de eindstand tweede werd. Spannender was het in Gorkum 
voor Tula en Pepa, die beide twee keer hadden gewonnen en 
twee keer tweede waren geworden. Wie in Gorkum zou winnen 
zou ook in de eindstand winnaar worden. Tula lukte dit door Amber 
Jansen (ook Fortius) te verslaan en de eindoverwinning voor zich 
op te eisen. Pepa moest ook dit keer Fae Suijkerbuijk (ook al 
Fortius) voor laten gaan en werd dus tweede. Maar tweede in een 
veld van vrijwel allemaal oudere meisjes is ook heel goed. Zie voor 
een volledig verslag van de crosscompetitie de jeugdrubriek in 
deze nieuwsbrief.     

Tula. 

Novi. 

Compositiefoto van drie crossende zusjes. 
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Novi weet al heel goed wat ze wil: net zo goed worden als haar idool Sifan Hassan. Dat is niet zo maar uit de 
lucht gegrepen, want Novi, maar ook Tula, kennen de atletiek al goed. Zo bezochten ze bijvoorbeeld met hun 
ouders in 2018 de Europese Atletiek Kampioenschappen in Berlijn en konden daar heel goed beoordelen op 
wie ze zelf zouden willen lijken. Bij de marathon stonden ze zo dicht op het parkoers dat ze Abdi Nageeye 
bijna konden aanraken. En in het stadion konden ze de sfeer goed proeven. Tula spreekt trouwens haar 
voorkeur uit voor Dafne Schippers. Ook bezochten ze al enkele keren de FBK games in Hengelo, waar er 
gelegenheid was voor Novi en Tula om in het voorprogramma een 600 m te lopen in het volle stadion. 
 
 
Alle drie hebben ze het prima naar hun zin bij Fortius. 
En dan gaat het niet alleen om de trainingen en de 
wedstrijden, maar ook het jeugdkamp wordt bijzonder 
op prijs gesteld. Ze kijken alweer uit naar het 
discobowlen/glowgolfen voor de pupillen en het 
shooting-event dat voor 7 maart op de agenda staat. 
Naast school en atletiek houdt Novi niet echt heel veel 
tijd over voor andere dingen, maar Tula vertelt dat ze 
graag leest en spelletjes doet. Computerspelletjes zijn 
onvermijdelijk (Minecraft is favoriet), maar ook het 
kaartspel Ligretto speelt ze graag. We begonnen aan 
een tafel met een groot spel, dat liet al zien dat Kiki 
steeds nieuwe bordspellen uitprobeert met de 
kinderen.  
 
 
Verder wordt er elk jaar veel tijd ingeruimd voor 
vakanties. Komende zomer staat Portugal op het 
programma en mogelijk gaan ze op de terugweg langs 
het EK, die van 25 tot 30 augustus in Parijs worden 
gehouden. Een nieuwe kans om hun idolen aan het 
werk te zien en misschien nieuwe idolen te ontdekken. 
 
We kunnen wel stellen dat Novi, ondanks dat ze nog 
maar twaalf is, eigenlijk al een gevestigde atlete is, dat 
Tula in haar categorie heel goed presteert en dat er voor 
Pepa nog van alles mogelijk is. 
Tel daarbij de activiteiten die Kiki en Daniël voor Fortius 
ontplooien en we kunnen wel zeggen dat niet alleen het 
gezin Hermus van Fortius geniet, maar dat omgekeerd 
ook Fortius nog veel plezier aan deze vijf opmerkelijke 
leden zal beleven. 
  

…. en lopen ze met evenveel plezier op de weg. 

Alle drie zijn ze actief op de baan…. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

THYRA EN DUANE WINNEN GOUD OP NK 
 

Op de Nederlandse kampioenschappen indoor U20 & U18 die in het weekend van 15 en 16 februari 
in Apeldoorn werden verwerkt, hebben Thyra van Diemen en Duane van Dijkhuizen goud gewonnen 
op het onderdeel polsstokhoogspringen. Voor Tibo Visser was er een mooie vierde plaats op de 800 
meter en Anniek de Lange werd zesde bij het verspringen.  
 

Dag 1 
Thyra (MJB) zorgde op de eerste dag van de NK meteen 
voor succes voor Fortius door bij het polsstokhoogspringen 
voor meisjes junioren A met 3,75 m het goud voor zich op te 
eisen. Met deze hoogte verbeterde ze opnieuw het 
clubrecord bij de meisjes junioren B (zie foto op pagina 7). 
Thyra had er in Apeldoorn voor gekozen om mee te springen 
bij de meisjes A, omdat ze ook de 200 meter wilde lopen en 
de twee onderdelen in het tijdschema van de meisjes B niet 
te combineren waren.  
Tibo Visser (JJA) liep op dag 1 van het toernooi de voor-
rondes van de 800 meter. Hij werd in 1:59,37 eerste in zijn 
serie en plaatste zich op die manier rechtstreeks voor de 
finale, die op zondag werd gelopen. 
 

Dag 2 
Op zondag was er opnieuw succes voor Fortius bij het 
polsstokhoogspringen, toen Duane met 4,70 m Nederlands 
kampioen werd bij jongens junioren A (zie foto pagina 7). Hij 
was lange tijd in een spannende strijd verwikkeld met Neal 
Ott van de Spartaan, waarbij alle registers van het 
strategisch spel werden opengetrokken. Nadat Neal de 4,65 
in twee pogingen had gehaald, terwijl Duane de lat op die 
hoogte al twee keer had afgesprongen, besloot Duane om 
zijn derde poging op 4,65 m over te slaan en die te 
gebruiken om te proberen de 4,70 m te bedwingen. Dat 
lukte! Hierop probeerde Neal een soortgelijk trucje uit te 
halen door de 4,70 over te slaan en de lat meteen op 4,75 te 
laten leggen, maar helaas voor hem faalde hij drie maal. 
Daarmee kon Duane het goud omgehangen worden en 
moest Neal genoegen nemen met het zilver. Duane 
verbeterde met deze prestatie bovendien zijn clubrecord 
weer met 7 cm.  
Tibo liep op de 800 meter in 1:58,00 naar een vierde plaats, 
wat gezien de moordende concurrentie op deze afstand het 
hoogst haalbare was. C-juniore Anniek was toegelaten om 
bij de B-meiden mee te doen aan het verspringen en de 200 
meter. Ze viel als jonkie absoluut niet uit de toon en wist bij 
het verspringen met 5,31 m zelfs een mooie zesde plaats te 
bereiken. De 200 meter liep ze in een persoonlijk record van 
27,37 s. Thyra liep de 200 meter in 27,76 s, eveneens een persoonlijk record. Voor Nynke Kuipers (MJB) liep 
het NK uit op een teleurstelling, want zij miste bij het polsstokhoogspringen de aanvangshoogte.  

Tibo Visser in een sterk veld op de 800 m. 

Anniek de Lange met een prima vertesprong. 

Thyra van Diemen naar een p.r. op de 200 m. 
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GOUD, ZILVER EN BRONS OP NATIONALE CD INDOOR 
 

[door Bob Hurkmans] 
 

Met een deelname van 19 atleten was Fortius dit jaar 
goed vertegenwoordigd in Apeldoorn op de nationale 
CD-indoor. Deze NK voor junioren CD vond plaats in 
het weekend van 25 en 26 januari. Yerne Biesterveld 
(JD1) en Danica de Bruijn (MD2) verbeterden hun 
persoonlijke records met polsstok elk naar 2,25 m, wat 
ze een gouden medaille opleverde. Femke Wijbenga 
(MC1) pakte met 2,60 m een bronzen plak. Savannah 
Bailey (MC2) wist met haar stoot van bijna 11 meter 
de finale te bereiken waar ze zevende werd. Lucas 
Gennisse (JC1) bleef net onder zijn persoonlijk record, 
maar wist wel een zilveren medaille binnen te slepen 
met zijn polsstoksprong over de 3 meter. De 8,17 s 
van Samuel van Well (JC1) was net te weinig voor de 
sprintfinale en bij hoogspringen viel hij met 1,60 m net 
naast het podium, waar Anniek de Lange (MC1) met haar 1,60 m een zilveren medaille verdiende. 
Naast de vele persoonlijke records en de supergezellige dag met zijn allen was het de jarige Cristy 
Pieter (MC1) die met een halve meter voorsprong op de nummer 2 het verspringen won met 5,49 m. 
Als beloning werd ze op het podium heel hard toegezongen door heel veel mensen. 
 
 

RICARDO HILL NEDERLANDS KAMPIOEN 
 

Vier atleten van Fortius deden op zaterdag 8 februari in 
Apeldoorn mee aan de NK indoor voor Masters. Ze kwamen 
alle vier uit op de 60 meter. 
Ricardo Hill flitste als vanouds uit de startblokken en bleef alle 
mannen in zijn categorie M60 voor in een beste seizoentijd 
van 8,34 s. Hij mag zich een jaar lang Nederlands kampioen 
noemen. Joke Torbijn won in 9,88 s zilver in de categorie V60. 
Anja van Giels werd in precies 10 seconden derde bij de V55. 
Rens van der Elst plaatste zich in 8,56 s voor de finale M50. In 
de finale werd hij achtste in 8,76 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Apeldoorn was er ook nog tijd om de verjaardag 
van Cristy Pieter te vieren. 

Boven: Joke en Anja; Rechtsboven: Ricardo op het podium; 
Rechts: Rens in opperste concentratie voor de finale. 
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UITSLAGEN OVERIGE INDOORWEDSTRIJDEN 

 
De meeste uitslagen van indoorwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd onder “uitslagen”: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius. 
 
Wessel de Lange (JJC) liep op vrijdagavond 17 
januari een 60 meter indoor in de hal van AV 
Olympia in Naaldwijk in 7,79 s. Hij bleef daarmee 
0,15 s boven zijn persoonlijk record. 
 
Maxim van Dorp, Jacqueline Janssen, Ricardo Hill, 
Joke Torbijn, Maaike Boon en Joyce Walgers 
waren op zaterdag 18 januari te vinden in Sporthal 
Galgenwaard in Utrecht voor de 3de Utrechtse 
indoorwedstrijd van dit seizoen. Maxim (JJD) 
slaagde erin om een persoonlijk record te breken: 
hij liep de 50 meter in 7,92 s. Jacqueline Janssen 
(VSen) evenaarde haar persoonlijk record op de 
60 m in 8,90 s.  
 
Drie polsstokspringers van Fortius namen deel 
aan de indoorwedstrijd die Spado op 18 januari in 
Bergen op Zoom organiseerde. Junior D Lucas 
Gennisse slaagde er voor de eerste keer in om de 
magische hoogte van 3 meter te overwinnen. Met 
3,03 m werd hij eerste bij de C-junioren. Ota 
Aigbosuria werd tweede met 2,33 m. Duane van 
Dijkhuizen was met 4,23 m de beste bij de A-
junioren. 
 
Tijdens het Jumping Weekend in Vught evenaarde 
Thyra van Diemen op zondag 19 januari met 
3,60 m het clubrecord polsstokhoogspringen indoor 
voor meisjes junioren B. Saskia van der Boor 
(VSen) sprong in dezelfde wedstrijd 3,40 m hoog 
met de polsstok. 
 
Fortiustrainer Arno Tavenier organiseerde zondag 
19 januari in onze hal in Dordrecht een polsstok-
hoogspringwedstrijd, waaraan door negen atleten 
van Fortius werd deelgenomen. Hun prestaties zijn 
te vinden op uitslagenpagina van de wedstrijd op 
Atletiek.nu.  
 

Danica de Bruijn deed op zaterdag 1 februari in 
een sporthal in Zierikzee mee aan een indoor-
wedstrijd voor pupillen en junioren. Ze werd vijfde 
in de meerkamp voor meisjes junioren D met 9,4 s 
op de 60 meter, 1,35 m hoogspringen en 7,80 m 
kogelstoten. 
 
Thyra van Diemen (MJB) en Saskia van der Boor 
(VSen) van Fortius waren uitgenodigd om namens 
Nederland op zaterdag 1 februari deel te nemen 
aan het internationale polsstokgala van ARV Ilion in 
Zoetermeer. Thyra werd met 3,62 m vijfde. Saskia 
werd zevende met 3,47 m, haar beste prestatie van 
dit indoorseizoen. 
 
Milet Hoornaar leverde op zondag 2 februari in de 
atletiekhal van AV Lycurgus in Assendelft een 
knappe prestatie. Ze liep de 60 meter in een 
persoonlijke recordtijd van 8,01 s. Met die snelle 
tijd stijgt ze in de illustere Fortius 10-bestenlijst 
voor vrouwen senioren naar de zesde plaats. Dat 
het geen eenmalige uitschieter was, toonde Milet 
aan door de tweede 60 meter van die dag in exact 
dezelfde tijd te lopen. Met twee keer 8,01 s werd ze 
in de sterk bezette sprinttweekamp in Assendelft 
vijfde.  
 
Op zondagochtend 9 februari organiseerde trainer 
Arno Tavenier een polsstokhoogwedstrijd in de hal 
van Fortius. Duane van Dijkhuizen (JJA) won de 
wedstrijd overall met 4,63 m. Ook voor de andere 
deelnemers van Fortius was de wedstrijd een 
succes. Ota Aigbosuria (JJC), Yerne Biesterveld 
(JJD) en Minke Schouten (MJD) sprongen elk een 
persoonlijk record. Lucas Gennisse (JJC) 
evenaarde zijn persoonlijk record van 3,03 m. 
Nynke Kuiper (MJB) en Femke Wijbenga (MJC) 
bleven met respectievelijk 2,73 m en 2,53 m elk 
7 cm onder hun persoonlijk record.  
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NIEUWS OVER DE COMPETITIES 

 
Locaties competitiewedstrijden bekend 
 
De Atletiekunie heeft de poule-indelingen voor de competities van 2020 gemaakt. Voor de meeste 
wedstrijden is ook al bekend wie de organisatoren zijn. Hieronder de locaties van de wedstrijden 
waar Fortius aan deelneemt.  
 
CD-junioren, poule 59 
18 april Rotterdam Atletiek 
9 mei  nog niet bekend 
13 juni PAC, Rotterdam  
19 september finales 
 
AB-junioren, poule 34 
19 april AV SPRINT, Breda 
3 mei  Scheldesport, Terneuzen 
7 juni  nog niet bekend 
6 september NK Teams junioren 
 

Senioren 3e divisie, poule 13 
26 april ARV Achilles, Etten-Leur 
24 mei AV Spark, Spijkenisse 
5 juli  AV Groene Ster, Zevenbergen 
13 september Promotie/degradatiewedstrijd 
 
Masters, poule 22 
17 mei AV Groene Ster, Zevenbergen 
21 juni nog niet bekend 
20 september landelijke finale 
 

Contactpersoon competitie voor Fortius is Arjen van Gink. 
 
Meer informatie over de competities op onze website in het menu onder “Wedstrijden en 
evenementen” → “Baanatletiek”. 
 
 
 
 

 
[Advertentie] 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Januari en februari stonden weer in het teken van de cross. Deze 
periode begon met een goed bezette Merwelandencross. Vooral 
Ellen Zaal viel op met meerdere overwinningen. Daarnaast begon 
ook het Grote Rivieren Loop Circuit 2020 met de eerste wedstrijd 
in Hoornaar, met veel Fortius deelname. Helaas konden op 
zondag 9 februari verschillende wedstrijden niet doorgaan 
vanwege storm Ciara (NK 10 km Groet uit Schoorl). Waar het wel 
doorging was het weinig aangenaam en waren er ook weinig of 
geen Fortiusatleten te vinden. Zelfs de op de kalender gezette Zegerplasloop in Alphen aan de Rijn 
op 16 februari ging vanwege harde rukwinden niet door. Vandaar een wat leeg begin van februari.   
Stuur wedstrijdverslagen, foto’s en commentaren naar de redactie, want zonder uw medewerking is 
het moeilijk om sfeervolle verslagen te schrijven. Dat kan voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 
maart op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

 Wedstrijden in januari en februari 
 
Op 11 januari liep Cor Hamels de Drents-Friese Woldmarathon. Het parkoers over 45 km legde hij af 
in 4:18:02, wat hem de zeventiende plaats in de wedstrijd opleverde. 
 

Op 18 januari was het weer de dag van de Merwelandencross. Nadat in de ochtend het parkoers al 
lekker was in- en los- of vastgelopen door bijna honderdvijftig pupillen en junioren (zie rubriek FP&J), 
was het in de middag de beurt aan de senioren. Al had het dan vooraf wel wat geregend, tijdens de 
wedstrijd was het prima loopweer en was het  parkoers niet overdreven zwaar geworden, dat was in 
voorgaande jaren wel eens erger. Zowel bij de dames als de heren wisten Fortiusatleten beslag te 
leggen op drie overwinningen, waarbij die van B-junior Flint Beenen en V40 Ellen Zaal er op de korte 
cross, die relatief nog niet eens zo kort was, bovenuit staken. Ook Jan Willem Mennink (M50) was 
goed op dreef op de lange cross, want met zijn tweede plaats bij de M40 was hij nog altijd sneller dan 
de winnaar bij de senioren. Hieronder de resultaten van de crossen voor senioren en masters. Tijden 
zeggen niet veel op crossen, omdat veel van weers- en terreinomstandigheden afhangt, maar voor 
een keertje vermelden we tijden toch. Ze waren immers geregistreerd, en zo kan men wel de 
onderlinge krachtsverschillen goed zien.  
 

Korte cross (5185 m): 
VSen 
 1 Esther Roodenburg 24:15 
V40 
 1 Ellen Zaal 22:44 
MSen 
 1 Flint Beenen 19:17 
 2 Finn Joosten 20:46 
M40 
 3 Daniel Hermus 23:19 
 6 Ernst de Graag 25:50 
 7 Maurits van Vijfeijken 26:10 
 

Foto Jos Nieuwland 

Flint Beenen nam in de 
korte cross meteen 
vanaf de start de 
leiding om die niet 
meer af te staan. 
[Foto: 
Rob Sportfotografie] 
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Lange cross (8185 m): 
VSen 
 1 Anna van Stigt 37:57 
 2 Margriet Halbertsma 38:03 
V40 
 1 Irene Vink 40:35 
 2 Sabina de Weerd 43:15 
 3 Danielle Gillissen 44:15 
MSen 
 1 Remi Boon 34:39 
 2 Maarten Danckeaarts 35:23 
 3 Menno van Rosmalen 35:38 
 4 Kees Prins 37:48 
 5 Jeroen Brouwers 41:06 
M40 
 2 Jan Willem Mennink 34:08 
 3 Wilfred Krol 34:56 
 4 Erwin van Diemen 35:01 
 5 Mark Prins 36:53 
 7 Martin Rozeboom 38:09 
 11 Leon Goor 39:50 
 14 Henk Jan Vogelaar 40:27 
 15 Daan van Strien 41:47 
 19 Richard Boer 43:31 
 20 Stephan Dijkstra 45:12 
 
Op zondag 19 januari won Timo de Geus de 10 km tijdens de Binnenmaas Cross in Mijnsheerenland. 
Daags na de Merwelandencross wist Ellen Zaal daar weer te winnen, nu over 5 km. 
Ook op 19 januari werd in Maassluis de Ruitenburg Halve Marathon gelopen. Nay Seddik deed weer 
van zich spreken door 1:32:52 te noteren en voor zover we het uit de integrale uitslagenlijst kunnen 
halen was ze hiermee tweede bij de V45. Kees Prins (M35) finishte in 1:32:54. 
 

Op 25 februari ging met de Dirk IV-loop in Hoornaar de editie 2020 van het Grote Rivieren Loop 
Circuit van start. Meteen werd duidelijk dat ook dit jaar Fortius een geducht woordje wil meespreken 
in de klassementen want er stonden maar liefst 25 cyaankleurige atleten aan de start van deze 
10 km wedstrijd. Het waren vooral de vrouwen die goede posities in de wedstrijd scoorden, met als 
beste de overwinning van Nay Seddik bij de V45. Uitslagen:  
 

MSen 
 7 Timo de Geus 32:30 
 51 Menno Keller 51:06 
M35 
 17 Kees Prins 38:10 
 19 Henrik Barendregt 38:55 
 23 Lennaert den Hoed 40:21 
 26 Ewoud v Houwelingen 41:30 
 34 Frank van Hilten 43:14 
 42 Albert Klerk 45:26 
 47 Jeroen Brouwers 47:08 
M45 
 41 Gijs van Andel 47:30 
 70 Hank Winters 58:33 
 
 

M55+ 
 20 Martin Rozeboom 44:38 
 23 Albert Martens 45:45 
 25 Arie Kuperus 46:37 
 30 Daan van Strien 47:18 
 49 Martin Matse 50:36 
 59 Johannes de Jong 52:20 
 78 Kees Gladpootjes 56:34 
VSen 
 5 Anna van Stigt 41:46 
 8 Esther Roodenburg 43:03 
V45 
 1 Nay Seddik 41:01 
 13 Toos Volmer 53:08 
 
 

V55+ 
 3 Irene Vink 45:59 
 7 Ellen Visser 55:30 
 13 José Spiertz 1:03:03 
Recreatieloop 5 km Mannen: 
 25 Jeffry de Ridder 21:38 
 28 Daniel Hermus 22:27 
 55 Jasper Alderliesten 25:01 
 59 Maurice Laparliere 25:27 
 60 André Alderliesten 25:34 
Recreatieloop 5 km Vrouwen: 
 5 Novi Hermus 21:53 
 34 Kiki Hermus 28:02 
 36 Myriam Ligtenberg 28:16 
 53 Sandra Zwanenburg 29:57 

Margriet Halbertsma passeert hier een van de natste stukken in het parkoers. 
Zij zou uiteindelijk nipt tweede worden bij de VSen. [Foto Rob Sportfotografie] 

16 



 

 

Tijdens de Mastboscross van Sprint in Breda op 26 januari werd Peter Loopik elfde bij de M35. Op de 
korte cross werd Tibo Visser 44ste. 
 

Op 1 februari werd Margo Naaktgeboren-Klein zevende bij de V40 op de 25 km lange Hoekse 
Tunnelloop in Oud-Beijerland. Ze had daarvoor 2:28:37 nodig. Timo de Geus werd tweede op de 
12,5 km in 43:51. 
Op een buitengewoon zwaar en glibberig parkoers werd op 1 februari in Alblasserdam de Souburgh-
cross gehouden. Nadat de grote opkomst bij de jeugd (regio crosscompetitie) het parkoers onder 
handen had genomen, bleek er nog maar een handjevol senioren en masters over voor hun cross. 
Het parkoers was inmiddels zo zwaar dat de organisatie zich genoodzaakt zag senioren en 
recreanten twee ronden minder te laten lopen, zodat iedereen 7,7 km liep. Bij de dames was er 
alweer een klinkende overwinning voor Ellen Zaal. Bij de M50+ werd Jan Willem Mennink tweede en 
dat betekende ook de tweede plaats in de algemene rangschikking. Henk Nugteren werd vierde in 
deze categorie. 
 

Op zondag 2 februari won Margriet Halbertsma de 8,6 km lange Lengkeekcross in Oostvoorne. 
Jeffrey Derkx liep op die dag in Gouda de Groenhovenloop halve marathon in 1:59:30, op nog geen 
minuut gevolgd door Jasper Alderliesten in 2:00:20. 
Ook al op diezelfde 2 februari reisde een flink gezelschap naar Apeldoorn om deel te nemen aan de 
Midwinter Marathon. Negen van hen liepen de 25 km lange Asselronde, waarbij Tobias Nolles, 31ste 
bij de MSen, veruit de snelste was met 1:41:53. Esther Roodenburg was als 30ste bij de VSen nog net 
een plaatsje hoger geklasseerd en liep 2:02:56. Verder noteerden we Ronald Kaijim (179ste M50 in 
2:15:09), Gijs Van Andel (185ste M50 in 2:15:50), Rianne Stolwijk (75ste VSen in 2:16:53), Arjan van 
Die (245ste M45 in 2:22:55), Harrold van den Nieuwboer (308ste M50 in 2:43:21), Raymond van der 
Staaij (220ste M40 in 2:44:30) en Ted Antrag (221ste M55 in 2:48:40). Daarnaast liepen Alex 
Adriaanse (56ste M40 in 1:13:37) en Albert Martens (25 M55 in 1:17:49) de 10 EM. Mirjam 
Marijnissen liep de Acht van Apeldoorn (8 km) als 258ste bij de V40 in 1:01:03. 
 
Op 16 februari won Nay Seddik de Lansingerland Run in Lansingerland over 30 km bij de V45 in 
2:28:29. Roy Werner eindigde als derde bij de M35, maar was vierde in het totaalklassement en had 
op deze winderige dag 1:57:54 nodig. Ronald Kajim, 73ste bij de M45, kwam over de streep na 
2:56:22. Ook Jeffrey Derkx, 67ste bij de MSen, bleef net binnen de drie uur met 2:56:44. 
 
 

Wedstrijdkalender februari, maart en april 
 

Rest ons nog het NK cross in het weekend van 29 februari en 1 maart, maar daarna zullen de 
meeste atleten hun crossspikes weer opbergen tot het volgende najaar. Onmiddellijk brandt dan ook 
het wegseizoen los met de klassieke 20 van Alphen als opening, gevolgd door de City-Pier-City. En 
natuurlijk zijn we allemaal aanwezig bij de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon op 14 maart. Op de 
volgende pagina staat de belangrijkste info voor deze loop. Kijk ook op www.riwalhalvemarathon.nl. 
Wil je nog wat anders dan hier op de kalender staat, kijk dan op de bekende sites zoals 
www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. 

 
Februari 
 
29/1 Noordoostpolder NK Cross   www.nkcross.nl 
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Maart 
 

1 Alphen a/d Rijn 20 van Alphen  www.20vanalphen.nl 
1 Noordwijk  NSL NederStrandLoop www.av-nsl.nl 
8 Den Haag  City-Pier-City  www.nncpcloopdenhaag.nl 
8 Leiden  Leidse Houtloop  www.leidenatletiek.nl 
8 Gorinchem  Vestingloop   www.vestingloopgorinchem.nl 
14 Dordrecht  Riwal Hoogwerkers ½M www.riwalhalvemarathon.nl 
15 Drunen  Drunense Duinenloop www.dakdrunen.nl 
15 Lekkerkerk  Halve Natuur Marathon www.avstart.nl 
15 Oostvoorne  Halve van Oostvoorne www.dehalvevanoostvoorne.nl 
15 Tiengemeten 10 van Tiengemeten www.roparun-team92.nl 
21 Naaldwijk  Westland ½ marathon www.westlandsehalvemarathon.nl 
21 Reeuwijk  Reeuwijkse Plassenloop www.reeuwijkse-plassenloop.nl 
21 Bruinisse  Ronde van Bruinisse www.bru.nu/runningteam 
28 Ameide  SecureRun   www.groterivierenloopcircuit.nl 
28 Schoonhoven Parkloop   www.avantri.nl 
28 Oosterhout  Rondje Vrachelen  www.atvscorpio.nl 
29 Zandvoort  Zandvoort Circuit Run www.circuitzandvoort.nl 
29 Steenbergen 5 km en 10 km  www.diomedon.nl 
 
April 
 

5 Rotterdam  Marathon   www.nnmarathonrotterdam.nl 
8 Rijen   Leemputtenloop  www.leemputtenloop.nl 
11 Zwijndrecht  Paascross Hooge Nesse www.teamsterkstaaltje.nl 
13 Numansdorp Paasloop 
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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 Kiki en Daniel Hermus] 
 

StARD VELDLOOPCOMPETITIE 2019/2020 
 
Merwelandencross, zaterdag 18 januari 
 

Op een mooie, zonnige zaterdagmorgen werd in de Merwelanden door Fortius de 
Merwelandencross georganiseerd. Deze wedstrijd telde tevens mee als derde wedstrijd van de 
StARD veldloopcompetitie 2019/2020. 
Veel Fortius-jeugdleden waren naar dit mooie stukje Dordrecht gegaan om over een mooi parkoers 
van zand, gras en modder de finish te bereiken. 
Alle uitslagen zijn te vinden via uitslagen.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souburghcross, zaterdag 1 februari 
 

Deze cross, de vierde van de StARD-veldloopcompetitie, levert elk jaar weer een spektakel op. Dit 
jaar was het parkoers voor de jeugd aangepast en dat was erg positief voor de meegereisde 
supporters. De kinderen kwamen vaker voorbij, waardoor het makkelijker was om aan te moedigen 
en foto’s te maken. Een negatief puntje was misschien dat je ook sneller onder de modder kwam te 
zitten, want de spetters vlogen je om de oren op deze plek. Het parkoers was zo drassig, dat er 
ongeveer 13 sportschoenen/spikes onderweg zijn verloren (en uiteindelijk ook weer bij de 
rechtmatige eigenaars terecht zijn gekomen). 
Alle uitslagen van deze wedstrijd vind je op uitslagen.nl. 

Fleur (929), Maud (925) en Annika (951) bij de MPA.   Santiago (909) en Yonah bij de JPA.  
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Typhooncross, zaterdag 15 februari 
 

Op deze dag was het zo ver: de grote finale van de veldloopcompetitie StARD 2019/2020. Tijdens 
deze laatste wedstrijd zou in veel categorieën de beslissing gaan vallen wie op welke plek zou gaan 
eindigen. 
Het parkoers lag er goed bij, het zonnetje scheen, dus er leek niets aan de hand. Echter, ver uit het 
zicht van de meegereisde supporters, lagen er megagrote plassen waar je niet omheen kon rennen. 
De enige oplossing was er dus dwars doorheen te gaan. En de ouders zich maar afvragen waar die 
natte sokken vandaan kwamen. 
Alle uitslagen van deze wedstrijd vind je op uitslagen.nl. 
Na deze wedstrijd werd meteen het eindklassement bekend gemaakt met veel prijzen voor onze 
Fortius-jeugdleden (alleen kinderen die aan minimaal vier wedstrijden hebben meegedaan, komen 
voor in het klassement). 
 
 
 

Rosa, rennend op een schoen en een sok, haar andere Fortiusjeugd bij de cross in Gorinchem. 
schoen heeft ze in de hand. 
Dit  was een typisch beeld in Alblasserdam.  
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Eindklassementen StARD Veldloopcompetitie 2019/2020 
 
Pupillen Mini 
Jongens: 
 1. Lenni Reif 
 2. Mats Blom 
Meisjes: 
 1. Fae Suijkerbuijk 
 2. Pepa Hermus 
 
Pupillen C 
Jongens: 
 1. Sjors van der Laan 
 2. Jesper van Leeuwen 
 6. Florian Ophorst 
 7. Bastiaan Wevers 
Meisjes: 
 1. Anne Schoester 
 4. Bo Janssen 
 
Pupillen B 
Jongens: 
 1. Tinus Reif 
 2. Arend Vogelaar 
 5. Sven Schenkel 
 7. Semme den Engelsman 
 8. Noah van Bezooijen 
Meisjes: 
 3. Fenne de Koning 
 6. Tess Plaisier 
 
 

Pupillen A1 
Jongens: 
 3. Timo de Vos 
 7. Santiago Roelofs 
 9. Yonah Moree 
Meisjes: 
 1. Tula Hermus 
 2. Amber Jansen 
 5. Tess van Tour 
 7. Yfke Broere 
 8. Fleur van der Glas 
 9. Cato Schop 
10. Maud van Rooij 
12. Bo van Driel 
 
Pupillen A2 
Jongens: 
 2. Dex van der Laan 
 7. Timo Kähler 
 9. Bram Kähler 
10. Sem Schoester 
11. Tim Scholten 
12. Luka Alvarez Tusveld 
Meisjes: 
 3. Lisa van Schaik 
 5. Rosa Paling 
 6. Fe Nelson 
 7. Mare Simons 
 8. Hannah Sorensen 
 9. Annika Boertje 

Junioren D 
Jongens: 
 1. Luuk Bosveld 
 2. Thijs Haak 
 5. Yerne Biesterveld 
 6. Tijn van Driel 
13. Alexander van Namen 
Meisjes: 
 2. Novi Hermus 
 7. Isha Arnold 
11. Nynke Boer 
13. Pien Vogelaar 
 
Junioren C 
Jongens: 
 1. Mees Schneider 
 3. Freek Bosveld 
 4. Tim Leeman 
 6. Thomas van Roosmalen 
 8. Jaime Joele 
Meisjes: 
 2. Floor Zebel 
 3. Veerle Uilhoorn 
 5. Jil Vogelaar 
 
 
 
 

 
 
 

OVERIGE CROSSEN 
 
Bij de Abdijcross op 19 januari in Kerkrade deed Mees Schneider mee bij de Jongens C. Hij werd 
negende in deze sterk bezette cross. 
 
Op 26 januari deden een achttal Fortius pupillen en junioren mee aan de Mastboscross in Breda. 
Het deelnemersveld is hier veel sterker dan bij de StARD veldloopcompetitie. Toch wist Sjors van der 
Laan een mooie tweede plaats bij de pupillen C uit het vuur te slepen. Timo de Vos had meer 
tegenstand bij de pupillen A en werd dertiende. Bij de junioren D werd Luuk Bosveld zestiende. Mees 
Schneider voerde drie Fortius jongens aan bij de junioren C: 9. Mees Schneider; 13. Freek Bosveld 
en 22. Tim Leeman. Bij de junioren B moesten Timo de Kok en Flint Beenen ook ervaren dat een 
nationale cross bij de jongens B een stuk sterker kan zijn dan een korte cross bij de senioren in de 
Merwelanden. Zij eindigden als vierentwintigste en zesentwintigste. 
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31STE PHYSIO.FIT DIRK IV-LOOP, ZATERDAG 25 JANUARI 
 

Een nieuw jaar, dus ook een nieuwe start van het 
Toyota Schouten Grote Riveren Loop Circuit. De 
eerste wedstrijd vindt altijd plaats in Hoornaar met 
voor de jeugd 2, 3 of 4 rondjes om de parkeer-
plaats op het Dirk IV-plein. 
In de groep met jongste deelnemers stond Sjors 
van der Laan bij de jongens aan de start en 
finishte mooi op de eerste plaats. Bij de meisjes 
waren het Anne Schoester en Pepa Hermus die 
respectievelijk op plaats 1 en 3 eindigden. 
In de volgende groep liepen de jongens Dex van 
der Laan, Noah van Bezooijen en Sem Schoester 
mee. Ze finishten op plek 1, 8 en 14. Bij de meis-
jes waren het Lisa van Schaik en Tula Hermus die 
respectievelijk op plaats 1 en 3 eindigden. 
In de laatste groep was het Luuk Bosveld die bij 
de jongens als eerste finishte. 
 
 

19DE REGIO INDOOR StARD, ZATERDAG 8 FEBRUARI 
 

Ruim 65 Fortius-jeugdleden stonden aan de start 
van deze indoorwedstrijd in onze eigen hal om een 
dagdeel lekker te sporten tijdens een meerkamp. 
Speciale vermeldingen voor Tess Plaiser (MPB). 
Zij kwam met haar sprong van 3,61 meter binnen 
in de top 10 ranglijst allertijden op plaats 8. 
Daarnaast was Sjors van der Laan (JPC) goed op 
dreef bij de 40 meter sprint. Zijn tijd, 7,14 s, was 
goed voor plaats 6 in de ranglijst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATIONALE CD INDOOR 2020, 25 EN 26 JANUARI IN APELDOORN 
 

[door Nicole Biesterveld en Tanja van den Brink] 
 
In de rubriek Baan en Indoor staat op pagina 12 van deze nieuwsbrief al een verslag van deze 
wedstrijden van de hand van Bob Hurkmans. Nicole en Tanja besteden in hun bijdrage wat extra 
aandacht aan het nummer polsstokhoogspringen. Zeven Fortius atleten behaalden daarop 
voortreffelijke prestaties. Danica en Yerne wonnen beide met 2,25 m, Lucas werd tweede met 3,00 m 
en Femke werd met 2,60 m fraai derde. Deze geweldige prestaties bij polsstokhoog zijn te danken 
aan Arno Tavenier die er veel tijd in heeft gestoken om bij elke atleet het beste naar boven te halen. 
Hieronder laten we in een fotoserie van deze springers een sprong zien.  

De start van groep 2 in Hoornaar.  

De meisjes pupillen A1 wachten netjes 
op hun beurt bij het kogelstoten. 
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   Jeugdlopen bij de 
Riwal Halve Marathon 
       op 14 maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Yerne (2,25 m)  Danica (2,25 m)  Femke (2,60 m)  Jill (2,00 m) 

 Marit (2,30)         Ota (2,30)       Lucas (3,00 m) 
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SPAANSE VLIEG 
 
De Nike Vaporfly wringt. Maar waar wringt die schoen? Aan alle kanten als je de 
commentaren over de nieuwe superschoenen van Nike mag geloven. 
Toen ruim veertig jaar geleden de Nike schoenen voor het eerst Nederland bereikten, 
wrongen die schoenen ook al. Zo erg dat ik de Midwinter Marathon soppend van het 
bloed in die Nikes uitstrompelde. Ongetwijfeld zijn Nike’s schoenen verbeterd, maar 
wringen doen ze op een andere manier. De Alphafly, Vaporfly en andere vliegen, zijn 
hulpmiddel geworden in plaats van bescherming, zoals een schaats op het ijs en een ski 
in de sneeuw. Volgens tegenstanders moet dat niet, want met een hardloopschoen zou 
je niet sneller moeten kunnen lopen dan blootsvoets. 
In een opiniestuk (Volkskrant, 11 februari) bepleiten marathonlopers Miranda Boonstra 
(2:27:32) en Noël Keijsers (2:22:59) om bovenstaande reden een verbod op de Vaporfly. 
Liever nog zouden ze een nieuw atletieknummer introduceren: het springveerlopen. Zij 
vinden dat hardloopschoenen staat tot Vaporfly is als hoogspringen staat tot polsstok-
hoogspringen. In beide gevallen wordt geen externe energie toegevoegd. Beide 
springers doen het met hun eigen energie, maar de polsstokhoogspringer heeft een 
hulpmiddel. 
Tijdens de Zoomer Wantij Run zag ik vorig jaar iemand met Kangoos lopen, schoenen 
met springveren van minstens 20 cm. Hij won in ieder geval niet, ik heb hem niet eens 
zien finishen. Niet zo verwonderlijk, want googelen leert dat de fabrikant claimt dat je 30-
50% meer energie verbruikt. Er moet een tussenvorm zijn, hebben ze bij Nike gedacht. 
En zo stond Eliud Kipchoge, die op prototypes al de Olympische marathon had 
gewonnen, voor zijn sub2-marathon op 5 cm hoge zolen met daarin veerkrachtige 
koolstofplaten. Dat zou een voordeel van twee tot vier minuten opleveren. 
Inmiddels heeft World Athletics (voorheen IAAF) nieuwe regels opgesteld: schoenen 
mogen in wedstrijden gebruikt worden als ze minstens vier maanden op de markt zijn, de 
zool mag niet dikker zijn dan 40 mm en er mag maar een enkele carbonplaat in zitten. 
Bovendien kunnen na wedstrijden schoenen worden ingenomen ter controle. De nieuwe 
Vaporfly en Vaporfly Next% zijn daarmee legaal. 
Er zit nog een addertje onder het gras: de Viperfly. Deze spike, speciaal ontwikkeld voor 
de sprint, moet alle records doen sneuvelen. Bij 2% verbetering kan er van het record 
van Bolt 0,2 s af en dat is meer voordeel dan te veel rugwind, beter nog dan de 9,45 die 
Justin Gatlin in 2016 liep met kunstmatige rugwind. Waarom zijn we wel zo streng op die 
2 m/s? 
Jos Hermens is een uitgesproken voorstander van de nieuwe schoenen. Volgens hem is 
het als een wielrenner die een snellere racefiets koopt, of schaatsers die op 
klapschaatsen overstappen. Maar dat zijn beide hulpmiddelen (fiets, schaats) en er zijn 
in die sporten strenge aan eisen gesteld, zoals dat ook geldt voor de polsstok. Merken-
oorlogen zijn volgens Jos van alle tijden. Daarin moet ik hem gelijk geven, ik zie Henk 
Kalf nog lopen op zijn EB’tjes afgeplakt met Nike logo’s. 
Uiteindelijk zal hardlopen een materiaalsport worden, maar dan mist er nog iets voor de 
tussenafstanden. Als Nike mijn suggestie overneemt en die schoen Spanishfly noemt, 
ben ik helemaal om. Overigens is die schoen al aangekondigd onder de nogal obligate 
naam Victory. Kom jongens, wees eens creatief en houd vast aan de fly-serie.  
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AGENDA 

 
MAART 
 
Zaterdag 7  Dordrecht  Discobowlen en glowgolfen voor pupillen 
 
Zondag 8  Dordrecht  Geen indoortraining 
 
Zaterdag 14  Dordrecht  Riwal Hoogwerkers Halve Marathon 
      Geen indoortraining, ook zondag niet 
 
Zaterdag 21  Dordrecht  Fortius Indoor 
 
Woensdag 25 Dordrecht  Algemene Ledenvergadering 
 
APRIL 
 
Zaterdag 11  Dordrecht  Fortius Disco Dance Party 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF: 
 

Uiterlijk op 15 maart 2020 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van maart 2020.  
  

25 



 

 

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

Kickboxing 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden bij Fortius (april - oktober) 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden gymzaal Stadspolders (oktober - april) 
Vrijdag  20:00 – 21:30 uur: gevorderden 
Zondag  10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar 
Zondag  11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar 
     recreatief + gevorderden 
 
Worstelen 
Dinsdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder 
Dinsdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
Vrijdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 jaar en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
Groepslessen aerobics, streetdance, zumba, etc. 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 
Dinsdag 09:00 – 10:00 uur: Yoga 
   10:15 – 11:10 uur: Zumba Gold 
   18:45 – 19:40 uur: Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates 
  20:45 – 21:40 uur: FlowYoga 
Woensdag 17:00 – 18:00 uur: Streetdance 7 – 12 j. 

18:00 – 18:45 uur: Zumba 
  18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
  19:45 – 20:40 uur: PowerPump 
  20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape 

Donderdag 09:00 – 09:55 uur: FlowYoga 
10:15 – 11:10 uur: Pilates 
19:45 – 20:40 uur: Pilates 

 20:45 – 21:40 uur: FlowYoga 
Vrijdag  09:00 – 09:55 uur: Total Body Workout 
   13:30 – 14:30 uur: Yoga 
Zaterdag 09:15 – 10:10 uur: Zumba 
  10:15 – 11:15 uur: PowerPump 
Voor meer details en wijzigingen groepslessen zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen-
fortius/fitness/groepslessen 
Let op: aangepast schema groepslessen voor de 
voorjaarsvakantie: zie pagina . 
 
Racerunners 
Woensdag 17:00 – 18:00 uur 
Zaterdag 09:30 – 10:30 uur 
 

 

 

Logo door Elise Beljaars 
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