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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
Nummer 1 van jaargang 2. We zijn weer van start, al is
het met enige vertraging door ziekte en andere
bezigheden (Merwelandencross). Maar daarover in de
volgende Fortius nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief staat weer vol met daverende Fortius
resultaten. Meteen in het eerste nummer al twee
Nederlandse records en een aantal clubrecords.
En ook hebben we een primeur. Voor het eerst
ontvingen we een bijdrage van een andere geleding
van Fortius. De worstelaars hadden dan ook
successen te melden. En als er een schapenkop over
de dam is volgen er ongetwijfeld meer. We zouden voor
al die andere groepen ook gerust een hele pagina
kunnen reserveren. Dus heb je iets te melden, stuur
dan je kopij in naar het e-mailadres van de redactie.

Hoogtepunten in deze nieuwsbrief

Mededelingen Bestuur
Twee Nederlandse records
Successen voor worstelaars
Verslag Regio Indoor
Schapenkoppencross
Eindstand PR-competitie

Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de
uiterste inzenddatum van 15 februari: NieuwsbriefFortius@outlook.com
Veel leesplezier,
Joke Torbijn / Henk Nugteren

Opzegging van het lidmaatschap kan per eerste van de
maand met een opzegtermijn van één maand bij de
ledenadministratie: fortius@pi-ad.nl
Contributies staan vermeld op de website:

http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/overde-vereniging/lidmaatschap/contributie
René Bellaart

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
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VAN HET BESTUUR
[door Jan van Dalen]

•

Hoewel het jaar 2018 al een paar weken oud is, wenst het bestuur alle leden,
vrijwilligers, sponsoren en medewerkers ook alle goeds en bovenal een goede
gezondheid toe voor het nieuwe jaar. Op 2 januari heeft de nieuwjaarsreceptie
plaatsgevonden. De voorzitter Ad van de Kamp hield een Nieuwjaarsspeech. Veel
leden, vrijwilligers en medewerkers waren aanwezig en het was gezellig druk.

•

De voorzitter Ad van de Kamp zal ten gevolge van persoonlijke omstandigheden
tijdens de ledenvergadering van 28 maart 2018 het voorzitterschap neerleggen.
Hij stelt zich kandidaat voor algemeen bestuurslid. Het bestuur zal de tweede
voorzitter Jan van Haren voordragen voor het voorzitterschap. Mochten er leden
zijn die zich kandidaat willen stellen voor de functie van voorzitter, dan gaarne
aanmelden bij de secretaris, secretarisfortius@gmail.com. De functievereisten zijn
onder andere: lid zijn van Fortius, ervaring in bestuurswerk, affiniteit met sport,
onberispelijk gedrag, de vereniging kunnen presenteren bij evenementen,
trainingen, externe relaties en dergelijke.

•

Tijdens de training van de groep van Gerard Roovers op 19 december 2017 is het
lid Rob Vink getroffen door een hartstilstand. Het adequaat reageren, het snel
alarmeren van een ambulance, die snel ter plaatse was, en de behandeling in het
ziekenhuis hebben Rob het leven gered. Rob is gelukkig aan de beterende hand
en is aan het revalideren. Beterschap wordt hem toegewenst. Het bestuur en
leden hopen hem weer te zijner tijd te zien bij de vereniging. Daarnaast zeer grote
waardering en dank voor de leden die Rob in de eerste minuten hebben
bijgestaan. In verband met deze gebeurtenis blijkt dat de trainingen reanimatie zijn
nut hebben bewezen. In 2017 zijn deze trainingen door de fusie naar de
achtergrond verschoven, echter het bestuur wil in 2018 de training reanimatie en
gebruik AED weer opstarten, zowel voor beginners als gevorderden. De
doelgroepen zijn de trainers, instructors, toezichthouders en
kantinemedewerksters.

•

Op voordracht van het bestuur van Fortius is Nils Mulder door de gemeente
Dordrecht genomineerd voor “Sportman van het jaar 2017 van de gemeente
Dordrecht”. Dit vanwege zijn nationale prestaties bij het polsstokhoogspringen. De
uitslag wordt bekend gemaakt bij de “Dordtse Sport Verkiezing 2017” op 7 februari
2018 in het stadhuis van Dordrecht. Zijn twee concurrenten zijn: Jasper Ockeloen
(Bicycle Beachrace) en Jasper Diefenbach (Volleybal). Het bestuur wens Nils veel
succes toe!

•

Het bestuur heeft besloten om in de fitnessruimte 20 apparaten, die aan het einde
van hun levensduur zijn, te vervangen door nieuwere en moderner exemplaren,
zodat Fortius weer bij de tijd is. De wisseling zal over enkele weken plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Jan van Dalen
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secretaris Fortius

CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

Nederlandse records
Alsof het niets bijzonders is kunnen we in deze nieuwsbrief weer twee
Nederlandse records vermelden. Op de Regio Indoor van 13 januari in onze hal
scherpte Joop van den Brink zijn Nederlands record kogelstoten M85 met vier
centimeter aan naar 8,05 m. Ko Florusse verbeterde het record 50 meter M65
naar 7,22. Het stond met 7,31 al op zijn naam.

Clubrecords
De twee hierboven genoemde Nederlandse records van Joop en Ko waren uiteraard ook
verbeteringen van hun clubrecords.
Jurgen van Berkum verbeterde op 30 december in Amsterdam het clubrecord 60 meter horden M50
naar 8,95. Het was een verbetering met 0,16 s van het oude record, dat ook al op zijn naam stond.
Tijdens de Regio Indoor op 13 januari in Dordrecht voegde hij er nog twee clubrecords aan toe:
verspringen 6,00 m en hoogspringen 1,65 m.
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/uitslagenfortius/ranglijsten-10-besten-fortius.
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie.

Juiste clubnaam in de uitslagen
Het valt op dat in de uitslagen van wedstrijden nog steeds de oude clubnamen AV Parthenon en DK en AV
Hercules opduiken. De enige manier om de clubnaam Fortius gemeengoed te laten worden, is om de
organiserende verenigingen telkens te wijzen op de juiste benaming. Als je bij het inschrijven (in Atletiek.nu)
merkt dat je niet de clubnaam “Fortius” kan kiezen, stuur dan gerust even een mailtje aan de organisatie om
dit door te geven. Ze zijn vaak blij als iemand ze erop wijst en het is eenvoudig aan te passen.
[Advertentie]
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FORTIUS WORSTELEN
We beginnen deze maand het blok met wedstrijdverslagen en uitslagen eens op een heel andere
manier. Na een jaar heeft een van de niet-atletiek gerelateerde geledingen binnen Fortius ons van
kopij voorzien en daar is de redactie heel blij mee. We hopen dat we de nieuwe kop boven deze
pagina elke maand kunnen handhaven met nieuwe resultaten van onze worstelaars of andere
wetenswaardigheden van deze sport. Tegelijk is het een aansporing voor de andere secties van
Fortius hun stem te laten horen. De redactie is er klaar voor.
[door Romboud Fijth]

Winst voor de Fortius-worsteljunioren
Onder begeleiding van coaches Bram
Franken en Ben Joghi hebben de
worsteljunioren van Fortius afgelopen maand
mooie prestaties neergezet.
In december 2017 werd op het Bradley Stok
toernooi van De Halter Utrecht twee keer
goud, drie keer zilver en een keer brons
behaald. Overall werd een vierde plaats
behaald op het sterk bezette toernooi met
115 deelnemers uit heel Nederland.
Op zondag 7 januari werd op het Sjaak
Kastelein toernooi van Olympia Utrecht, twee
keer het podium gehaald, in beide keren
zilver (misschien voortaan namen noemen,
Sh en M op de tweede plaats op het podium van het SK toernooi.
redactie).
Alle worstelaars hebben karakter laten
zien, en ongeacht winst of verlies een
superprestatie neergezet.
Wil je meer van de toernooien zien,
bezoek onze Facebook pagina:
Worstelvereniging Fortius Dordrecht.

De succesvolle Fortius
worstelploeg op het BradleyStok
toernooi in Utrecht in december
2017, geflankeerd door hun
enthousiaste trainers.
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BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

Regio Indoor 13 januari
Zaterdag 13 januari werd in de Reeweghal voor de 17de maal de Regio Indoor voor junioren C, B, A,
senioren en masters georganiseerd. Fortius was met 45 ingeschreven atleten ruim vertegenwoordigd
en zo hoort het ook bij een wedstrijd in onze eigen hal. Behalve de al genoemde records werden er
meer goede prestaties geleverd. Zonder iemand tekort te willen doen noemen we hier de meest
opmerkelijke:
Milet Hoornaar (VSen): winnares op de sprintmeerkamp met 50 m in 7,06 en 60 m in 8,29. Quinten
van der Elst (JB) tweede in de sprintmeerkamp met 50 m in 6,52 en 60 m in 7,65. Maaike Boon
(VSen) op hinkstapsprong: 9,60 m. Yannick de Burbure (JB): kogel 11,85 m en Finn Joosten (JB):
kogel 11,26 m. Gerard van Dijk (M45) 50 m in 6,87 en 60 m in 8,03. Tessa Dielesen (MC) 60 mH in
10,23 en hoog over 1,50 m.
Ons Belgische gastlid Jozefien Willemen (VSen) viel op met haar prestatie van 3,80 m bij het
polsstokhoogspringen.
Alle uitslagen zijn via onze website terug te vinden op Atletiek.nu.

Uitslagen baan- en indoorwedstrijden op de website
De meeste uitslagen van baan- en indoorwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op
onze website gepubliceerd onder “uitslagen”, link:
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius
Tijdens de Phanos Sprint Indoor op zaterdag 30 december in Amsterdam verbeterden de broers Levi
en Dale Casilio allebei hun beste tijd op de 60 meter. Levi bleef in 7,29 nog slechts 0,07 s verwijderd
van het clubrecord voor jongens junioren A. Dale (MSen) liep de 60 meter in 7,37, een verbetering
van zijn persoonlijk record met 0,23 s. Master Jurgen van Berkum slaagde erin het clubrecord voor
M50 op de 60 meter horden te verbeteren naar 8,95. De 60 meter vlak liep hij in 8,11.
Op zondag 7 januari werd in Omnisport in
Apeldoorn de 3de ITS Isokin Track Meeting
Team Sotra georganiseerd. Quinten van der
Elst (JJB) liep er de 60 meter in 7,61 s een
persoonlijk record. Het was de 9de tijd van de
24, wat betekende dat hij nét buiten de finale
viel.
Drie atleten van Fortius gingen op
vrijdagavond 12 januari naar Naaldwijk om
daar een 60 meter te lopen in de hal van AV
Olympus. Levi Casilio (JJA) was in 7,36 de
snelste van de drie, gevolgd door Dale
Casilio (MSen) in 7,46 en Arther Kuwas
(JJB) in 7,50.

Levi Casilio komt in de buurt van het clubrecord JA op de 60 m.
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Fortius Indoorwedstrijd op 17 maart 2018
Op 17 maart 2018 organiseert de WOC van Fortius de Fortius Indoorwedstrijd. Het is een wedstrijd
voor alle categorieën met open inschrijving voor pupillen A, junioren, senioren en masters. Voor de
pupillen B en jonger is het een onderlinge wedstrijd.
Onderdelen:
Pupillen: driekampen
Junioren/senioren/masters: 60 m, 60 m horden, ver, hoog, kogel, polsstokhoog.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 per onderdeel of per meerkamp. Leden van Fortius betalen de
helft.
Leden van Fortius hebben tot 21 februari de tijd om met voorrang in te schrijven. Maak van die
mogelijkheid gebruik om zeker te zijn van plaatsing. Op 21 februari gaat de inschrijving voor atleten
van andere verenigingen open en de kans bestaat dat de wedstrijd dan snel vol loopt. De inschrijving
sluit op 7 maart of eerder indien het maximaal aantal deelnemers eerder is bereikt. De inschrijving
loopt via Atletiek.nu.
Er zijn geen finales. Bij het verspringen en kogelstoten krijgen junioren, senioren en masters vier (4)
pogingen. De pupillen krijgen in hun meerkamp op alle technische onderdelen drie (3) pogingen.
Voor de pupillen zijn er prijzen en diploma’s.
In de hal mogen alleen spikepuntjes van maximaal 5 mm lengte met stompe punt worden gebruikt.
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@fortiusdrechtsteden.nl.
Neem voor andere vragen contact op via het mailadres van de WOC: woc@fortiusdrechtsteden.nl

Competitiedata 2018
De competitieploegen van Fortius voor 2018 zijn bij de Atletiekunie aangemeld. Hieronder kan je
zien hoeveel ploegen per categorie zijn aangemeld en wanneer de wedstrijden zijn. De locaties zijn
nog niet bekend.
Junioren CD
C: 2 jongensteams, 3 meisjesteams
D: 3 jongensteams, 3 meisjesteams
Zaterdag 14 april
Zaterdag 19 mei
Zaterdag 30 juni
Zaterdag 8 september – landelijke finale

Senioren 3e divisie:
1 mannenteam, 2 vrouwenteams
Zondag 22 april
Zondag 27 mei
Zondag 1 juli
Zondag 9 september –
promotie/degradatiewedstrijd

Junioren B: 1 jongensteam, 2 meisjesteams
Zondag 13 mei
Zondag 10 juni
Zondag 16 september – landelijke finale

Masters: 2 mannenteams, 1 vrouwenteam
Zondag 13 mei
Zondag 10 juni
Zondag 23 september – landelijke finale

Contactpersoon competitie voor Fortius is Arjen van Gink.
Meer informatie over de competities op onze website onder “Wedstrijden en evenementen” →
“baanatletiek” → info per categorie.
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Cursus medewerker elektronische tijdwaarneming
In het eerste kwartaal van 2018 wordt bij Fortius een cursus medewerker/chef elektronische
tijdwaarneming gegeven. De cursus is verdeeld over drie zaterdagochtenden: 27 januari, 17 februari
en 3 maart.
Heb je interesse? Neem dan contact op met woc@fortiusdrechtsteden.nl of meld je meteen aan via
de opleidingssite van de Atletiekunie: https://atletiekacademie.rfxweb.nl/Default.aspx?pageId=901

Jurycursus in Papendrecht
In maart wordt bij AV Passaat in Papendrecht een cursus jury algemeen gegeven. De cursus bestaat
uit twee sessies. De eerste is op zaterdag 24 maart van 10:00 uur tot ongeveer 16:00 uur en de
tweede sessie zal plaatsvinden op vrijdag 30 maart van 19:00 uur tot 21:30 uur. Voor meer informatie
en inschrijven mail je naar Thea van den Bos, mailadres: pietvandenbos@zonnet.nl.

WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

Er werd in Dordrecht weer veel gelopen rondom de
jaarwisseling. De Schapenkoppencross, de nieuwjaarsloop en
de Wieldrechtcross hadden binnen een week plaats. Maar ook
werd er aan halve (Egmond en Westvoorne) en zelfs hele
marathons (Spijkenisse) deelgenomen.
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op
15 februari binnen zijn op nieuwsbrieffortius@outlook.com.

Foto Jos Nieuwland

Wedstrijden in december en januari
Dolf Reijenga wilde het jaar 2017 op een goede wijze afronden en daarom liep hij op 17 december in
Spijkenisse nog de Spark Marathon. Bij de M50 behaalde hij de 63ste plaats in 4:32:23. Ook kon men kiezen
voor de ½ marathon en dat deed Marco Huijsdens (166ste in 1:46:05). Martine Verhulst hield het bij de 10 km
en finishte als 41ste net boven het uur in 1:00:09.
Op 24 december werd in Barendrecht de door Energie georganiseerde Kerstloop gehouden. Zo
langzamerhand is dit een klassieker geworden. Niet vermeld is voor de hoeveelste keer deze loop werd
gehouden, maar dat zal wel richting de vijftigste editie gaan, want ik heb nog heel lang gebruik gemaakt van
het wekkertje dat ik in de beginjaren ’70 van de vorige eeuw tijdens diezelfde kerstloop heb gewonnen, toen
nog in Rhoon en op tweede kerstdag. Lang was het een 15 km loop, dit jaar werd 10 EM gelopen. Marcel
Ruben was onze beste man met een vierde plaats bij de M55 in 1:14:15. Ko ter Linden werd veertiende in
1:31:29. Bij de V35 werd Monique van Duijnen keurig zesde in 1:31:35 en Marie-Louise Ruben mocht zelfs op
het podium plaatsnemen met het derde plaats bij de V50 (1:27:40).
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Op 26 december liep Annemarie Malschaert in Breda de
TOF Kerstcross en werd zeventiende in het vrouwenklassement. De cross was 8 km lang en Annemarie had
er iets meer dan drie kwartier voor nodig.
Joost Goedegebure ging op zaterdag 30 december wel
erg ver om een halve marathon. Hij koos de
Oudejaarsloop in Kampen uit om in 1:34:10 als elfde te
finishen.
De meeste Fortiusatleten bleven natuurlijk op die dag
dichter bij huis, want rond en op ons eigen sportpark
werd de Schapenkoppencross gelopen. Uit de
uitslagenlijst zou het toch opmaken, want zoeken op
Fortius leverde niets op. Dat kon niet waar zijn, dus
toch de uitslagen maar even geopend. Wat blijkt:
iedereen staat genoteerd onder Hercules, slordigheidjes
die we in 2018 niet meer willen zien. Dat zal mij ook niet
meer gebeuren, want ik ga alleen nog maar zoeken op
Fortius. Ondanks de vele Fortiusatleten aan de starts,
wisten we bij de senioren toch maar een overwinning te
pakken. Die was voor Jos Nieuwland op de korte cross
bij de mannen.
Vrouwen, korte cross (3350 m)
2 Petra de Wit
19:10
4 Peggy Tanis
20:16
5 Lea van Pamelen
22:22
Mannen, korte cross (3350 m)
1 Jos Nieuwland
18:55
3 Berry de Bruijn
19:15
4 Dick Recourt
20:01
5 Bert van der Leer
21:29
6 Hans Loopik
21:48
Vrouwen, lange cross (6700 m)
2 Gerda Huiskamp
36:01
4 Annemarie Malschaert 40:14
6 Sonja de Graaff
43:51
7 Brenda Andriese
44:37

Men zo zomaar kunnen beweren dat dit een cross in
de Limburgse hevels betrof, maar het was gewoon de
Schapenkoppencross rondom ons sportpark.

Mannen, lange cross (6700 m)
4 Arend de Jager
29:05
6 Jan-Willem Mennink 30:29
7 Lennaert den Hoed
31:31
8 Raymond Molendijk 31:37
9 Cor Hamels
31:57
10 Wilfred Krol
32:07
11 Maarten Danckaarts 32:20
14 Geert Dekker
32:49
17 Sjon Vos
35:27
18 Rens Bodewes
36:11
20 Martin Rozeboom
36:24
21 Harry Gerritse
37:10
23 Paul Hauser
38:51
25 Stephan Dijkstra
41:30

Op 6 januari begon Jan Willem Mennink het jaar
uitstekend door de Wieldrechtcross op zijn naam te
schrijven. Ook bij de jeugd waren er overwinningen
en zelfs parcoursrecords (zie jeugdrubriek).
In Woudenberg liep Margriet Halbertsma op
dezelfde dag de Florijnwinterloop over 10 km door
het bos en werd zevende bij de vrouwen senioren
in een tijd van 48:02.
Op 7 januari trok een zestal Fortiusatleten naar
strand en duinen op Voorne om aan de halve
marathon van Westvoorne mee te doen. Gerard
Groothuizen werd bij de M60 tweede in een nette

Tijdens de Sylvestercross in Soest op
oudejaarsdag, waar Fortius met veel jeugd
aanwezig was, liep een viertal begeleiders ook een
4 km lange prestatieloop. Greg van de Velde deed
dat verreweg het snelst en in 18:20 werd hij
veertiende. Daarna volgden Bob Hurkmans (32ste in
19:49), Henk-Jan Vogelaar (41ste in 20:45) en Mark
Uilhoorn (89ste in 27:09).
Ook op oudejaarsdag was de Oliebollenloop in
Schoonhoven. Op deze drukke 10 km werd Jan
Willem v.d. Hoek 250ste in 53:29 en bij de vrouwen
Ellen Visser 66ste in 57:51.
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tijd van 1:39:41. Zelf mailde hij ons daarover en
schreef dat het ‘wel redelijk ging’. In dezelfde
categorie werd Chris den Hartog zestiende in
1:56:40. Vlak na Chris finishte de 35 jaar jongere
Danny van de Fijnaart als 34ste bij de MSen in
1:57:08. Een kwartier later was er eveneens een
34ste plaats voor M40 Dennis Hofman in 2:12:27. Bij
de dames liepen Melissa den Haring (16de VSen)
en Caroline Kemper (15de V45) aan de tijden te
zien gelijkop, met 2:34:42 kregen ze exact dezelfde
tijd toegewezen.

mooi of slecht weer is. Het was best mooi, maar
toch ook koud. Marcel Ruben deed het met een
dertiende plaats bij de M55 in 1:40:09 heel netjes,
maar Gerda Huiskamp reikte net iets verder met
haar elfde plaats bij de V45 in 1:46:10. Sjon Vos,
M50, finishte als 55ste in zijn categorie vlak voor
Gerda in 1:46:09. Meer Fortius atleten waren er
niet te vinden bij de wedstrijdlopers, maar ik kan
me vergist hebben want de uitslagen waren niet op
clubnaam doorzoekbaar. Bij de recreanten werden
zelfs geen clubnamen genoemd, wat het helemaal
moeilijk maakte. Enkele bekende namen vielen wel
op: Nay Seddik (1:41:00), Jaap van den Hoek
(1:49:41) en Marie Louise Ruben (2:07:35).

Op14 januari was het alweer tijd voor de Halve
Marathon van Egmond. Altijd zwaar, of het nou

Wedstrijdkalender januari, februari en maart
De kalender voor de komende maanden heeft weer voor iedereen iets te bieden. Zo wordt er
een start gemaakt met het Grote Rivieren Loopcircuit op 27 januari in Hoornaar. Later maakt
ook onze eigen Dordtse Biesbosch Halve Marathon op 10 maart deel uit van dit circuit. Maar
daar voor zijn er ook nog allerlei crossen in onze regio en op niet al te grote afstand in Brabant
te vinden. Ook worden de Fortiustrainingslopen hervat en hebben we de eerste zaterdag van
februari de eerste serieuze marathon van het jaar in Apeldoorn en wordt er in Alphen aan de
Rijn gestart met het wegseizoen.
Januari 2018
27
Hoornaar
27/28 Breda

Dirk IV Loop
Mastboscross

www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.mastboscross.nl

Alblasserdam
Oud-Beijerland
Dordrecht
Gouda
Dorst
Zundert
Apeldoorn
Hoek van Holland
Bergschenhoek
Bruinisse
Schoorl
Burgh-Haamstede
Willemstad
Maasland

Souburghcross
Heinenoordtunnelloop
Fortius trainingslopen + R2R
Groenhovenloop
Atledocross
DJA Cross
Midwintermarathon
Ballentent strandloop
Petzl Night Trail
Grevelingencross
Groet uit Schoorl
De zwaarste 10 van Zeeland
Beers de Banaan Cross
Midden Delfland ½ M

www.aaa-atletiek.nl
www.avspirit.nl
www.fortiusdrechtsteden.nl
www.avgouda.nl
www.atledo.nl
www.dja-zundert.nl
www.midwintermarathon.nl
www.pacrotterdam.nl
www.mudsweattrails.nl
www.avflakkee.nl
www.lechampion.nl
www.avdeltasport.nl
www.binnenmaasrunforlife.nl
www.dehardloper.nl

Alphen a/d Rijn
Dordrecht
Oostvoorne
Lekkerkerk

20 van Alphen
Dordtse Biesbosch ½ M
Halve van Oostvoorne
Halve Natuur Marathon

www.20vanalphen.nl
www.fortiusdrechtsteden.nl
www.dehalvevanoostvoorne.nl
www.avstart.nl

Februari
3
3
4
4
4
4
4
4
10
10
11
17
18
24
Maart
4
10
11
11

11

FORTIUS DORDTSE BIESBOSCH HALVE MARATHON
INSCHRIJVING OPEN
Zaterdag 10 maart 2018 kun je meedoen aan
de Dordtse Biesbosch Halve Marathon.
Inschrijven is nu al mogelijk via
www.inschrijven.nl.
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.
PROGRAMMA
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.
INFORMATIE
Meer informatie over het programma vind je op www.fortiusdrechtsteden.nl in het menu ‘Wedstrijden’.
VRIJWILLIGERS MELD JE AAN
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 of stuur een mail naar
dordtsebiesboschhalvemarathon@gmail.com. Naast onder meer verkeersregelaars, medewerkers
inschrijftafel en opbouwers zijn we ook op zoek naar mensen die handmatig kunnen ‘klokken’ als
back-up voor het automatische registratiesysteem. We zijn heel blij met ieders medewerking. Na
afloop krijg je een kleine attentie.

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
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Run en Fun 2018
Ook in 2018 gaan we weer met de club naar Burgh Haamstede voor een gezellig weekend. Dit
weekend is voor alle lopers op alle niveaus. Zet de datum alvast in je agenda: 13, 14 en 15 april
2018. Ook lopers uit Zwijndrecht en H.-I.-Ambacht zijn in het verleden mee geweest en zijn van harte
welkom.
Wat doen we zoal in dit weekend?
We komen op vrijdag samen in de Koebel, iedereen neemt
wat te eten mee voor een gezellig buffet. Daarna maken we
even tijd om elkaar wat beter te leren kennen. De
samenstelling van de groep is ieder jaar weer anders. Ieder
jaar gaan er weer nieuwelingen mee en juist dat maakt het
zo leuk. Er is tijd om wat te lezen, een spelletje te doen of
gezellig kletsen met je medelopers.
Op zaterdag gaan we eerst gezellig samen ontbijten en
daarna samen trainen op ieder zijn eigen niveau, er zijn
voldoende trainers om het iedereen naar de zin te maken.
Warming up, trainen en een leuk spel tussendoor maakt
het afwisselend. Dan gaan we gezamenlijk lunchen en als
het erg mooi weer is, doen we dat heerlijk buiten. De
middag is in principe vrij en naar eigen invulling, hoewel we
als organisatie ook iets aanbieden.
Het avondeten is ieder jaar weer anders, soms naar een
restaurant, de andere keer een BBQ bij het clubhuis waar
we verblijven. Daarna natuurlijk nog een gezellig samenzijn
in de Koebel. Iedereen kan het zo laat maken als hij zelf
wil, maar let op want op de zondag wordt er ook heerlijk
getraind.
De zondagtraining bestaat meestal uit een kort spel met
daarna de befaamde loop naar Neeltje Jans. Mocht je dit te
ver vinden dan is dat geen probleem, er zit een heerlijk
restaurant net over het duin waar je heerlijk kunt vertoeven
terwijl de rest zich aan het uitsloven is :-)
Als iedereen is uitgelopen en gedoucht gaan we nog een
keer heerlijk met elkaar lunchen en daarna nog even met
elkaar opruimen en alweer naar huis. Je bent dan weer met
avondeten thuis als je dat wilt.
Ben je nieuwsgierig geworden?
Informeer eens bij de lopers van de woensdag- en
zaterdaggroepen. Er zijn al velen van hen mee geweest.
We verblijven in de Koebel in Haamstede. Er zijn
slaapzalen voor de dames en heren en er zijn douches
genoeg. Het verblijf bevalt ons al jaren heel goed. De
kosten zijn € 47,50. Het enige dat daarbij komt zijn de
kosten van het avondeten op de zaterdagavond. Voor
vragen mag je ons natuurlijk ook altijd mailen.

Groetjes van: Greta, Rianne, Jolanda, Karla en Rob
Het weekend wordt dus georganiseerd op 13-14 en 15 april 2018.
Opgeven kan nu al op het volgende adres runenfunweekend@gmail.com
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN
[door Daniel en Kiki Hermus]

Runningpoint Cross Challenge, Vlaardingen
Zaterdag 16 december stonden Novi en Tula aan de start bij
de Runningpoint Cross Challenge in Vlaardingen. Tijdens
deze modderige loop georganiseerd door de plaatselijke AV
Fortuna werd er gestart voor een cross over ongeveer 1500
meter. Door het smeltwater van de sneeuw en een paar
heftige regenbuien op de dag zelf, was het op sommige
stukken van het parcours verstandiger geweest om
zwemvliezen aan te hebben in plaats van spikes. Novi
eindigde op de vierde plaats en Tula finishte op plek 9.
Daarna was hun moeder Kiki aan de
beurt om rondes te lopen van 2500 meter.
In een tijdsbestek van 40 minuten mocht
iedereen zelf beslissen hoeveel keer je dit
deed. Kiki is na twee rondes op de vijfde
plaats gestopt in een tijd van 34:36.

Sylvestercross, Soest
Op de laatste dag van 2017 sloten we dit
sportieve jaar af met de traditionele
oudejaarsdagcross in Soest. De
Sylvestercross staat bekend om het
mooie maar zware parcours met een flink
stuk mul zand. Door de regen van de
nacht ervoor lagen er ook nog eens flinke
modderpoelen in het bos. We moesten
Twee zussen aan de start (boven), Novi in actie (rechts) en moeder
Kiki aangemoedigd door drie dochters.
vroeg de auto in met een boterham want
de jongste categorie ging al om 9:30 uur
van start. Arend Vogelaar (7:39 min, 6de JPD) en Tula Hermus (7:37
min, 12de MPC) liepen met een grote groep atleetjes als eerste hun
ronde van 1200 m. Het was bikkelen, er verloor zelfs een meisje allebei
haar schoenen in de eerste diepe modderkuil.
De categorieën hierna waren wat ouder en tactischer en liepen netjes
achter elkaar om de ergste stukken heen. Onze A pupillen Luuk Bosveld
(5:51 min, 21ste JPA), Jesper Hurkmans (6:01 min, 24ste JPA) (niet
gestopt met atletiek zoals in de vorige nieuwsbrief stond, hij heeft alleen
voetbal toegevoegd), Maxim van Dorp (6:19 min, 32ste JPA), Novi
Hermus (6:08 min, 18de MPA) en Pien Vogelaar (7:24 min, 48ste MPA)
moesten ook 1200 m afleggen, waarbij de concurrentie bij deze cross te
groot was om een podiumplaats te behalen.
De junioren D Freek Bosveld (8:38 min, 22ste JJD), Sven Hurkmans
(11:09 min, 68ste JJD), Veerle Uilhoorn (10:08 min, 36ste MJD) en Julia
van Dorp (10:20 min, 39ste MJD) liepen een flinke ronde van 2000 m. Dat
kwam voor Sven prima uit want verder dan 2000 m loopt hij niet.
Voordat de rest van de junioren aan de beurt waren startte eerste de
Bas van de Goor Foundation Prestatieloop van 4 km (twee rondes van
2000 m). Omdat dit mooi in het schema paste, liep een aantal ouders
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(tevens trainers) van de aanwezige Fortiusjeugd deze pittige cross: Greg van der Velde (18:20), Bob
Hurkmans (19:49), Patrick Visser (20:49), Mark Uilhoorn (27:09) en Kiki Hermus (27:09), waarbij de finishfoto
duidelijk aantoonde dat Mark net voor de finish Kiki inhaalde. Ergens tegen het einde van die 27 minuten was
er niks fijners dan al ploeterend door het bos een paar cyaankleurige smurfen tegen te komen die je naam en
huphuphup riepen.
Terwijl de volwassenen nog stonden bij te komen liepen onze B junioren Marit Uilhoorn de 3200 m (15:39 min,
24ste MJB) en Tibo Visser de 4000 m (15:40 min, 34ste JJB), ondanks dat hij niet van crossen houdt maar het
doet om zijn conditie op peil te houden. Met de meters weer in de benen, een bekertje voor elk deelnemend
kind en een tegeltje voor de volwassenen konden we terug naar Dordt om het jaar af te sluiten.

Nieuwjaarsloop Fortius
Bij de nieuwjaarsloop van Fortius op dinsdag 2 januari liepen vooral veel leden van de diverse loopgroepjes
mee, maar viel er ook een mini beetje jeugd te spotten. Ondanks de regenachtige en koude avond kwamen er
een paar kinderen met begeleiding deze 5 km lopen. Zo was daar Novi Hermus (in iets van 25 minuten) die
ondanks beweringen van ‘mama ik blijf wel bij jou lopen’ al na 50 meter de snelheid opvoerde en ondergetekende achterliet. En ook Jill Vogelaar met vader Henk-Jan die haar het laatste stuk flink aanmoedigde (iets
boven de 30 minuten). Ook het hele gezin Visser was present, waarbij Tibo zoals we gewend zijn op kop liep
(eindtijd 19:20 minuten) en de rest op hun eigen tempo erachteraan kwam.

Schapenkoppencross
Zaterdag 30 december 2017 werd de vijfde editie van de Schapenkoppen Sportpark Cross georganiseerd. De
organisatie had weer een mooi parcours uitgestippeld rondom onze eigen baan met onder andere een wankel
bruggetje en een glibberige beklimming richting het fietspad van de Randweg. Ruim 40 jeugdleden gingen van
start om een ronde van ongeveer 1100 meter af te leggen en te strijden om een plek op het podium. Overall
werden Luuk Bosveld en Veerle Uilhoorn respectievelijk de eerste jongen en het eerste meisje op deze
afstand.
Jongens t/m 7 jaar:
1. Hugo Vink
2. Yonah Moree
Meisjes t/m 7 jaar:
1. Tula Hermus
2. Aimy de Koning
3. Maud van Rooij
Jongens 8-9 jaar:
1. Luuk Bosveld
2. Ruben van Roosmalen
3. Yerne Biesterveld
Meisjes 8-9 jaar:
1. Nikki de Winter
2. Isha Arnold
3. Lise de Lange
Jongens 10-11 jaar:
1. Jesper Hurkmans
2. Thomas van Roosmalen
3. Maxim van Dorp
Meisjes 10-11 jaar:
1. Veerle Uilhoorn
2. Novi Hermus
3. Anniek de Lange
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Hierna was de wat oudere jeugd aan de beurt voor twee rondes met een totaalafstand van ongeveer 2250
meter. In deze run zat de zeer glibberige beklimming van de dijk richting het Randweg fietspad, waarbij een
deelnemer zonder spikes beneden op plek twee liep en bovenop ineens op plek 7 zeven liep.
Jongens 12-13 jaar:
2. Freek Bosveld
3. Mees Schneider
Daarnaast gold de uitslag van deze wedstrijd tegelijkertijd ook als klassement voor de Fortius clubkampioenschappen cross. Dit leverde andere uitslagen op, aangezien dit per Atletiekunie categorie werd berekend.
Meisjes
Pupillen C:
1. Tula Hermus
2. Aimy de Koning
3. Maud van Rooij
4. Bo van Driel
5. Jill Slotboom
Pupillen B:
1. Lise de Lange
2. Annika Boertje
3. Jessica Mijdam
Pupillen A1:
1. Nikki de Winter
2. Isha Arnold
3. Pien Vogelaar

Pupillen A2:
1. Novi Hermus
2. Norah de Bruijn

Pupillen C:
1. Hugo Vink
2. Yonah Moree

Junioren D1:
1. Veerle Uilhoorn
2. Anniek de Lange
3. Merel Dielessen

Pupillen B:
1. Dex van der Laan
2. Sem Schoester
3. Wouter van Balen
Pupillen A1:
1. Luuk Bosveld
2. Ruben van
Roosmalen
3. Yerne Biesterveld
4. Ruben Heusevelt
5. Alexander v Namen
6. Tobias Haak
7. Fedde Brinkman

Jongens
Pupillen Mini:
1. Sjors van der Laan
2. Tiem Boer
3. Tinus Reiff
4. Arend Vogelaar
5. Ilay de Koning

Pupillen A2:
1. Jesper Hurkmans
2. Maxim van Dorp
3. Tijn van Driel
Junioren D1:
1. Thomas van
Roosmalen
Junioren D2:
1. Freek Bosveld
2. Mees Schneider
3. Milan Vink
Junioren C1:
1. Timo de Kok

Wieldrechtcross
Op zaterdag 6 januari stond er een cyaankleurige
Fortiusdelegatie te dringen aan de start van de
Wieldrechtcross bij voetbalvereniging Wieldrecht.
Voor de verandering eens een cross met meer
voetballertjes dan atleten want voor
voetbalvereniging Wieldrecht is deze cross
traditiegetrouw de eerste training van het nieuwe
jaar. We waren door de vaste Wieldrechtgangers al
gewaarschuwd voor de duw-, afsnij- en
tackeltactieken van de fanatieke balsporters. De Atjes lieten zich dat niet gebeuren want met z’n allen
bezetten ze schouder tegen schouder bijna de hele
eerste startrij.
Bij alle categorieën liepen de jongens en meisje
samen maar alleen de jongsten werden ook
gezamenlijk geklasseerd. Daar werd Tula Hermus
tweede en Arend Vogelaar net vierde (maar
eigenlijk derde bij de jongens).
Vanaf de grotere jeugd liep het parcours door het naast het voetbalveld gelegen bos met een finishrondje om
het voetbalveld. Al onze A-tjes wisten bij de 1500 m in de top-3 te eindigen. Bij de jongens Luuk Bosveld op
een, Jesper Hurkmans op twee en Yerne Biesterveld op drie. Yerne streed bij het laatste rondje om het
voetbalveld een spannende strijd met Novi Hermus, die Yerne won maar Novi werd eerste meisje en zette
tevens een nieuw parcoursrecord met 6:08 min, volgens de website van VV Wieldrecht ‘indrukwekkend snel’.
Pien Vogelaar finishte als tweede meisje.
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Daarna volgenden de junioren voor een race van 1900 m. Hierbij pakte Freek Bosveld de eerste en Mees
Schneider de tweede plaats met 1 s verschil en ruime voorsprong op de rest van het veld. Bij de meisjes liep
Veerle Uilhoorn iedereen er met gemak uit en wist Jil Vogelaar na een zeer intensieve strijd met de
uiteindelijke nummer 4 (die steeds wisselde tussen wandelen en sprinten) en hysterisch aangemoedigd door
ons vanaf de overkant van het veld uiteindelijk mooi derde te worden.

Wilkin Sports Cross, Goirle
Omdat een weekend zonder cross geen echt weekend is
voor de meiden Hermus, togen wij op zondag 14 januari
naar Goirle voor de Wilkin Sports Cross in natuurgebied de
Regte Heide. Bij het naderen van het bos riep Novi al ‘oh, ik
heb echt zin om daar te lopen’ en het was ook met recht een
mooi stuk parcours op een niet te koude en zonnige
ochtend.
Tula liep 1270 m en had een matige start waarbij ze
opgeslokt werd door de groep. Maar na het stuk waar de
kinderen achter een bospartij verdwenen kwam ze bij de
kopgroep weer tevoorschijn en finishte als derde meisje.
Novi liep dezelfde afstand, had een tactisch goede start en
kwam uiteindelijk als vierde in over de finish.

Eindstand PR-competitie 2016-2017
Op 10 januari 2018 werd de laatste prijs- en diploma-uitreiking van de PR-competitie 2016-2017
gehouden. Om de spanning er een beetje in te houden, is gewacht met de publicatie tot de laatste
prijs- en diploma-uitreiking was geweest.
Sinds de laatste stand op 30 september 2017 zijn nog de volgende wedstrijden onderzocht:
1-10-2017
Dordrecht
Clubkampioenschappen
28-10-2017
Dordrecht
Indoor recordwedstrijden
In totaal hebben 143 jongens en meisjes in het afgelopen PR-jaar een of meer PR’s verbeterd,
geëvenaard of gevestigd. Liefst 50 atleten (voor het overgrote deel nieuwe leden) hebben in dat jaar en voornamelijk in de laatste maand(en) - meegedaan aan wedstrijden en zodoende alleen records
kunnen vestigen. Zij kregen dus geen punten.
Besloten is om met ingang van het nieuwe PR-jaar voor vestigingen van een PR 5 punten per
vestiging te geven, zodat nieuwe leden ook een puntenaantal op hun diploma krijgen. Deze
vestigingsregel geldt ook voor atleten die al langer actief zijn, maar door overgang naar een oudere
categorie voor het eerst op een bepaald nummer uitkomen. Bijvoorbeeld een pupil B, die nu pupil A1
is geworden en voor het eerst een 60 meter loopt. Voor het overige blijven de regels voor de PRcompetitie dezelfde als het afgelopen jaar.
Voor het nieuwe PR-jaar geldt dat tot en met 31 oktober 2018 van de volgende wedstrijden de
uitslagen worden nageplozen:
- alle wedstrijden georganiseerd door Fortius
- alle competitiewedstrijden
- alle wedstrijden in de regio
- nationale C- en D-spelen.
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Als atleten naar andere wedstrijden gaan, dit graag even doorgeven (barendsp@xs4all.nl). Dit geldt
ook voor oudere atleten. De uitslagen worden dan gecontroleerd en de prestaties meegenomen in de
PR-competitie en de jaarranglijsten en in een database vastgelegd.
Eindstand:
Jongens Pupillen
1
2
3
4
5
6
7
7
7
10
10
12
12
14
15
16
16
18
19
19
21
21
23
24
25
26
27
27
29
29
31
31
31
34
35
36
36
36
39
39
39
42

Maxim van Dorp
280
Yerne Biesterveld
245
Ruben van Roosmalen 220
Hugo Vink
210
Leensey Bilkerdijk
200
Bram Kahler
185
Ilay de Koning
180
Sem Schoester
180
Tijn van Driel
180
Lucas Gennisse
170
Luuk Bosveld
170
Ruben den Dulk
150
Wouter van Balen
150
Timo Kahler
140
Thomas van Roosmalen 135
Fedde Brinkman
130
Jilles van den Brule
130
Alexander van Namen 125
Luka Alvarez Tusveld
120
Sepp van Dort
120
Rick Thomas
115
Samuel van Well
115
Jesper Hurkmans
110
Olivier Post
105
Thijs Haak
100
Owen Brady
90
Jaime Joele
80
Lenn Boer
80
Koen Gennisse
70
Tjarlie Broers
70
Milan van Tiggelen
60
Sven Schenkel
60
Tinus Reif
60
Jaydon Adjei
40
Lukas Mol
35
Arend Vogelaar
30
Ivar van Rijt
30
Yonah Moree
30
Mats Leenheer
20
Nick Leenheer
20
Sam Germans
20
Ruben Heuseveldt
15

Meisjes Pupillen
1
2
3
4
5
5
7
8
8
8
11
12
12
14
15
15
17
18
18
20
21
22
23
24
24
26
27
27
27
30
31
32

Novi Hermus
Tula Hermus
Anniek de Lange
Alyssah Bailey
Cristy Pieter
Danine Markesteijn
Aimy de Koning
Lise de Lange
Merel Dielessen
Norah de Bruijn
Jil Vogelaar
Floor Zebel
Veerle Uilhoorn
Madelief Rafaela
Aimee Knaapen
Maud van Rooij
Nova Bolier
Annika Boertje
Pien Vogelaar
Jessica Mijdam
Marit Merison
Reza de Bruijn
Janneke Rijsdijk
Chelsia Carlos
Rosa Paling
Isha Arnold
Danita Magermans
Hanna Sorensen
Norah Arnold
Else Hooiveld
Evy Wessels
Bo van Driel
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Jongens CD
245
235
200
190
180
180
165
150
150
150
140
135
135
125
120
120
115
110
110
100
95
90
80
70
70
65
40
40
40
30
15
10

1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
10
12
13
13
15
16
16
18
19
19
21
21

Wessel de Lange
180
Quinten van der Elst
170
Yannick de Burbure
150
Duane van Dijkhuizen 140
Milan Vink
125
Ivar de Koning
105
Freek Bosveld
100
Jari Kroon
100
Menno Weeda
85
Mees Schneider
75
Yuma van Dijkhuizen
75
Yannick van Dooremalen 70
Sven Hurkmans
60
Timo de Kok
60
Mick Boekholt
55
Jorrit Bruggema
40
Maxime van Dooremalen 40
Erben Abma
30
Tinus Rijsdijk
20
Tom Hallensleben
20
Olaf Tieleman
10
Senn de Geus
10

Meisjes CD
1
2
3
4
5
6
6
6
9
10
10
12
12
14
15
15
15

Savannah Bailey
Julia van Dorp
Tessa Dielessen
Hannah Reijenga
Yoni Markesteijn
Eva Reijenga
Eva Rijnsaardt
Janne Boer
Marit Uilhoorn
Nena Brunekreef
Nynke Kuipers
Fanny Louwman
Inès Jacobs
Tessel Mingaars
Dycianey Rijna
Lene in 't Veld
Sinte Bras

150
145
130
120
110
60
60
60
40
30
30
20
20
15
10
10
10

VALS SPEL

COLUMN
HENK NUGTEREN

Onder deze titel publiceerde Bert Wagendorp deze week een essay waarover op 25 januari in
Groningen en op 1 februari in Amsterdam wordt gediscussieerd. De vraag wordt gesteld of
topsport ten onder zal gaan aan doping en commercie. Misschien zal er in de toekomst van een
eerlijke krachtmeting geen sprake meer kunnen zijn. Maar wat is een eerlijke krachtmeting? Aan
de ene kant willen we niet dat onrechtvaardige verschillen in vermogen de sportuitslagen
beheersen, aan de andere kant wordt het ook wel erg saai als gelijke kansen voor iedereen leiden
tot verschillen die niet meer te meten zijn. Het dilemma van de sport: iedere deelnemer met gelijke
kansen aan de start, maar met een duidelijke winnaar aan de finish. Zonder winnaars geen helden
of idolen.
Vals spel is van alle tijden. Het begon al toen de Grieken de Olympische Spelen bedachten en het
zal straks in Pyeongchang niet anders zijn. En dat heeft alles te maken met geld en roem, want
zodra dat op het spel staat zal een sporter naar wegen zoeken om zijn betere tegenstanders toch
te overwinnen. Wat als vals spel werd beschouwd is in de loop der tijd veranderd. Toen de huidige
vorm van sport in de negentiende eeuw in Engeland werd ontwikkeld werd trainen nog als een
vorm van vals spel gezien.
Als kind raak je al vroeg betrokken bij vals spel. Mijn vader leerde me ooit dammen en benadrukte
herhaaldelijk dat het belangrijk was geen gaten in de stelling te laten vallen. Mijn stellingen leken
wel gatenkaas, maar die van hem sloten keurig aan, met als gevolg dat ik altijd verloor. Dan ga je
opletten en op een goede dag betrapte ik hem erop dat wanneer hij een steen naar voren schoof,
hij met zijn mouw de steen erachter in het ontstane gat manoeuvreerde. Dat was het einde van de
lessen. Op school bleken mijn mouwen niet schikt voor dat trucje. Ik ben toen maar gaan sjoelen.
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Professionalisering (er moet geld verdiend worden), commercialisering (de sponsor moet tevreden
gehouden worden) en nationalisering (de medaillespiegel is heilig) zorgen voor excessen als
doping, matchfixing en staatsdopingprogramma’s.
Volgens Wagendorp zal het commerciële, professionele karakter de sport juist redden. Sport zal in
de toekomst puur bedrijfsmatig als entertainment georganiseerd worden in een multinationale
sportindustrie. Het wordt dan een gesloten systeem, waar alle vuile was binnen wordt gehouden,
want niemand is gebaat bij imago-schade door vals spel. De sporters niet, de sponsors niet en het
publiek niet. Zou er nu echt in de NBA basketbalwereld of de ATP tenniscircuits minder vals
gespeeld worden dan in het wielrennen? Welnee, maar die organisaties zijn veel verder in het
transitieproces dan de UCI, die door Armstrong en Froome te ontmaskeren alleen in eigen vlees
snijdt.
Af en toe zal er voor de vorm nog wel een dopingzondaar betrapt worden, maar vals spel zal veel
minder naar buiten komen. Hooguit zullen we ons later het dopingverleden nog herinneren als
namen van de cocktails in de Sotsji-bar. Zeg B-staal en je krijgt een sambuca met tequila en
tabascosaus of vraag om meldonium voor een glas absint met Red Bull.
Maar vals spel is daarmee niet uitgebannen. Er zullen altijd vaders zijn die trucjes verzinnen om
toch van hun kinderen te kunnen winnen. En verder vraag ik me af wat voor leuke namen we voor
de cocktails in onze eigen kantine kunnen bedenken. Hoeft niet persé betrekking te hebben op
doping, maar we kunnen op de een of andere manier misschien wel het verleden levend houden.
Een Herculesje, een Parthenonnetje of een Hardenbolletje? Wie een idee heeft mag het recept
insturen.
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AGENDA
JANUARI 2018
Zaterdag 20

Dordrecht

Merwelandencross

Zaterdag 27

Dordrecht

Start cursus elektronische tijdwaarneming

Zaterdag 3

Alblasserdam

Crosscompetitie

Zondag 4

Dordrecht

Fortius Trainingslopen (5+10 km) + Road2Rotterdam

Zaterdag 10

Dordrecht

Regio Indoor Pupillen en Junioren D

Zaterdag 17

Gorinchem

Crosscompetitie

Donderdag 22

Dordrecht

Voorlichtingsavond beginnerscursus hardlopen

Maandag 26

Dordrecht

Start beginnerscursus hardlopen

Dordrecht

Dordtse Biesbosch Halve Marathon

FEBRUARI

MAART
Zaterdag 10

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 februari 2018 op het volgende e-mailadres:
NieuwsbriefFortius@outlook.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van februari 2018
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COLOFON
HET BESTUUR
Van links naar rechts:
Anja van Giels
Bertus Harte
Ad van de Kamp (voorzitter)
Martin Matse
Chris den Hartog (penningmeester)
Jan van Dalen (secretaris)
Frank de Visser (verenigingsmanager)
Jan van Haren (2e voorzitter)
Gos Koernap ontbreekt op de foto.
We wachten op een andere en
recentere foto van het bestuur.
TRAININGSTIJDEN
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht
Zaterdag
9:30 – 11:00 uur

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

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

Logo door Elise Beljaars
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