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Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en 
is bedoeld voor alle leden van FORTIUS. Bij 
Fortius zijn mogelijkheden voor jeugd- en 
wedstrijdatletiek, recreatief hardlopen, nordic 
walking, worstelen, fitness, thaiboksen, 
aerobics, zumba, streetdance, yoga en 
sportief wandelen. De volgende nieuwsbrief 
zal in september verschijnen. Kopij kunt u 
uiterlijk tot 15 september sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

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

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



 

 

  
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
Hierbij de laatste Fortius nieuwsbrief voor de zomer-
vakantie. Ook de redactie neemt vakantie en al zou dat 
niet zo zijn, dan nog zou er half augustus niet veel te 
melden zijn omdat competities en wedstrijdcircuits 
grotendeels stilliggen in de zomermaanden.  
In deze nieuwsbrief vindt U de gebruikelijke rubrieken. 
Weer zijn er clubrecords gebroken, weer presteerden 
onze competitieploegen goed. De damesploeg deed het 
beter dan de ploegen van de afzonderlijke verenigingen 
de laatste jaren hadden gedaan. Zowel de heren- als de 
damesmasterploeg is doorgedrongen tot de landelijke 
finale. De herenploeg deed dat zelfs met een tweede 
plaats in het landelijk puntenklassement. Tijdens de 
finale, straks op 10 september, begint echter elke finalist 
weer op gelijke hoogte. 
Ook bij junioren en pupillen waren er aansprekende 
prestaties te noteren. 
We wensen iedereen een prettige vakantie en hopen u 
vol energie weer terug te zien na de vakantie, zodat we 
de stijgende prestatiecurve van Fortius kunnen 
voortzetten.  
Stuur verslagen, foto’s en andere kopij naar de redactie 
voor de uiterste inzenddatum van 15 september 2017: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 

 
 
 
 
 
 
 

Versturen Nieuwsbrief 
De redactie van de nieuwsbrief is samen met de ledenadministrateur, René Bellaart, druk 
bezig om te bekijken hoe we met de nieuwsbrief zoveel mogelijk leden kunnen bereiken. Een 
e-mail adres is dan van nut. Mocht u vermoeden dat uw e-mail adres niet bekend is bij de 
ledenadministratie, geef dit dan even door aan de ledenadministratie op: fortius@pi-ad.nl  

 
  

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

René Bellaart  
 

 

Op 2 juli 2017 is onze 
clubgenoot en trainer 

 

Calvin Ducreay 
 

aan een hartinfarct overleden. 
  

 
 

Voor meer informatie zie de 
rubriek ‘van het bestuur’. 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen, secretaris] 
 
• Een schok ging op 2 juli 2017 door de vereniging heen bij het horen van het overlijden van onze 

trainer Calvin Ducreay. Veel leden konden het niet geloven. Op de zondagochtend was hij nog in 
de kantine aanwezig, praatte gezellig met de atleten. Omdat hij zich niet lekker voelde ging hij 
vroeger naar huis. In de middag kreeg hij een hartinfarct, werd nog gereanimeerd, hetgeen 
aanvankelijk succesvol leek, maar is vervolgens toch overleden. Hij is 65 jaar geworden en 
genoot een aantal maanden van zijn pensioen. Hij was sinds 1 maart 1997 lid van Hercules 
(Fortius). Hij heeft in de loop der jaren diverse trainers- en coachingcursussen gevolgd. 
Daarnaast was hij nog betrokken bij de organisatie van de diverse wegwedstrijden. Onder grote 
belangstelling van de leden van Fortius en andere belangstellenden is op 4 juli 2017, tijdens zijn 
trainingsavond, Calvin herdacht. Na een stille tocht op de atletiekbaan waar hij vele uren als 
atleet en trainer heeft doorgebracht, en voorafgegaan door familie en atleten van zijn groep, werd 
halt gehouden bij de plaats waar Calvin zijn aanwijzingen gaf. René Bellaart, zijn assistent, 
memoreerde Calvin als een aimabele en lieve man en een goede atleet en trainer, die veel 
betekend heeft voor de voormalige atletiekvereniging Hercules en nu ook voor Fortius. Hierna 
volgde een minuut stilte, waarna een luid en langdurig applaus klonk. Op 11 juli 2017 vond onder 
grote belangstelling, waaronder veel leden van Fortius, de begrafenis plaats. Calvin, wij zullen je 
missen. 
 

• Johan Moree, de nieuwe verenigingsmanager, is gestart met zijn werkzaamheden. Zijn eerste 
doel zal zijn om met zoveel mogelijk leden, vrijwilligers, trainers, instructeurs, toezichthouders, 
enzovoorts, kennis te maken. Momenteel is Johan met vakantie en zal begin augustus hiermee 
gaan starten.  
 

• Langzaam verdwijnen de oude clubnamen binnen de vereniging. Sinds 13 juli prijkt op de 
sporthal in grote letters de naam en de afbeelding van het logo van Fortius. Van ver kan gezien 
worden dat er een sportvereniging is met een variatie aan sporten. Een prachtig gezicht vanaf de 
Randweg. De oude namen zijn verwijderd. De verwachting is dat na de vakantie ook de kleding 
met de goede kleur en het logo definitief gereed zal zijn. Ook hier zullen de oude kleuren blauw 
en groen dan verdwenen zijn. 
 

• Het concept bouwplan met betrekking tot de verbouwing van de kantines tot een nieuwe kantine, 
kantoorruimtes (halbeheerder en verenigingsmanager), nieuwe bestuurskamer en een aparte 
toegang tot de sporthal, is nagenoeg gereed. Tevens zijn de kosten begroot. Overleg vindt nog 
plaats met de aannemer over de overeenkomst. 
 

• Het finishhuisje gelegen aan de overzijde van de atletiekbaan is, na maanden bouwen, gereed. 
Het bestaat uit twee verdiepingen. De begane grond is voor het secretariaat en de eerste 
verdieping voor de microfonist en de opstelling van de finishapparatuur. Het huisje is gebouwd 
door vrijwilligers van Fortius, waarvan de gemiddelde leeftijd 75 jaar bedroeg. Bouwers bedankt, 
zonder de anderen te kort te doen, in het bijzonder Joop van den Brink en Ad van de Kamp. 

 
Jan van Dalen 

secretaris “Fortius” 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
 
Cristy Pieter verbeterde op 17 juni tijdens de pupillencompetitie in Gorinchem het 
clubrecord verspringen bij de meisjes pupillen A naar 4,77 m. Het oude record van 
4,75 m stond al op haar naam. 
 
In de competitiewedstrijd voor masters op 25 juni in Zevenbergen werden twee 
clubrecords genoteerd. Jeanine Katsman verbeterde met 21,41 m het clubrecord 
kogelslingeren V40/V45. Op de Zweedse estafette (400-300-200-100 m) vestigden 
Carine Banga, Irene Vink, Jeanine Katsman en Evelien van Zwanenburg in 
2:52,65 een clubrecord V45. Het was voor het eerst dat het estafetteteam geheel 
uit 45-plussers bestond. 
 
In de onderlinge werpvijfkamp van dinsdagavond 27 juni verbeterde Dini Grootenboer haar eigen 
clubrecord speerwerpen in de klasse V65 met 3 cm tot 13,45 m. Evelien van Zwanenburg 
verbeterde haar eigen clubrecord op de werpvijfkamp bij de V45 van 2016 punten naar 2146 punten. 
 
Hugo Vink verbeterde in de pupillencompetitiewedstrijd van 1 juli op onze thuisbaan het clubrecord 
verspringen bij de jongens pupillen D. Het oude record stond op naam van Rutger de Rover uit 1988 
en Hugo verbeterde het met 2 centimeter naar 3,18 m. 
 
 

Clubrecords Fortius 
 

De clubrecords van Fortius staan online onder de link: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius/clubrecords-fortius. Correcties en aanvullingen zijn welkom, wel graag voorzien van bewijs zoals 
uitslagen of een vermelding op een (inter)nationale ranglijst. 
 
 

10-bestenlijsten masters in de maak 
 

Sommige masters kijken al enkele maanden reikhalzend  uit naar de Fortius 10-bestenlijsten voor masters. 
Het eerste gedeelte is nu gereed: op www.fortiusdrechtsteden.nl zijn de indoor-ranglijsten voor mannen 
masters geplaatst. Ze zijn onderverdeeld in vijfjarencategorieën en elke categorie heeft een eigen pagina. De 
lijsten zullen - zeker bij de jongere categorieën -  niet compleet zijn en aanvullingen/correcties zijn dan ook van 
harte welkom op het adres joketorbijn@hotmail.com, wel graag voorzien van “bewijs”. 
De overige ranglijsten voor masters zijn nog in de maak. Piet Barends is momenteel druk bezig met het 
samenstellen van de ranglijsten indoor voor de vrouwen masters. De 10-bestenlijsten van de 
mastersprestaties in de buitenlucht volgen naar verwachting aan het eind van dit jaar.  
 
Ook 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. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

Saskia van der Boor en Karlijn Schouten op podium NK Junioren 
 
Van vrijdag 30 juni t/m zondag 2 juli vonden 
op de baan van Prins Hendrik in Vught de 
Nederlandse kampioenschappen voor 
junioren plaats.  
In een ongewoon spannende polsstokhoog-
springwedstrijd hebben Saskia van der Boor 
en Karlijn Schouten zondag 2 juli zilver en 
brons gewonnen bij de meisjes junioren B. 
Door de twee Fortiusspringsters werd een 
sterk tactisch spel gespeeld, maar zij moesten 
hun meerdere erkennen in Nanah Fung-Loy 
van Ilion. 
Saskia, die afgelopen winter indoor wel 
Nederlands kampioene werd, moest in Vught 
genoegen nemen met een tweede plaats. Ze 
sprong 3,50 m hoog, een evenaring van haar 
persoonlijk record. Karlijn, die enkele weken geleden tijdens een wedstrijd nog heel vervelend was 
gevallen, overtrof zichzelf op de baan van Prins Hendrik door haar persoonlijk record met 25 cm te 
verbeteren naar 3,45 m. Ze won er de bronzen medaille mee. 
Eveneens van hoog niveau was de prestatie die Tibo Visser zaterdag 1 juli  leverde op de 800 meter 
jongens junioren B. Hij wist als eerstejaars B-junior in 2:01,07 vijfde te worden. In de series op 
vrijdagavond had Tibo een nog snellere tijd neergezet: 2:00,82, een persoonlijke record.  
Duane van Dijkhuizen had zich als C-junior weten te plaatsen voor het polsstokhoogspringen bij de 
jongens junioren B. Met 3,85 m werd hij negende. Hilde den Engelsen werd op hetzelfde onderdeel 
achtste bij de meisjes junioren A met een hoogte van 2,90 m. 
 
Vrouwenploeg Fortius sluit competitie af met stijging in het klassement 
 

De competitie voor senioren werd 
door de vrouwenploeg van Fortius op 
zondag 18 juni afgesloten met een 
22ste plaats van de 64 ploegen. Dat is 
geen slecht resultaat, zeker niet als 
we dit vergelijken met de resultaten 
van Hercules en Parthenon in de 
laatste jaren voor de fusie.  
Een uitgebreider verslag en een link 
naar wat foto’s zijn te vinden op onze 
website onder deze link: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.
php/uitslagen-fortius/1113-vrouwenploeg-
fortius-sluit-competitie-af-met-stijging-in-
het-klassement  
 

Podium NK Junioren polshoog: links Saskia, rechts Karlijn. 

De dames competitieploeg bijeen. 
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Masters mannen en vrouwen plaatsen zich voor competitiefinale 
 
Fortius heeft zondag 25 juni zowel bij de mannen als bij de vrouwen een finaleplaats in de 
masterscompetitie veilig gesteld. In de poulewedstrijd in het altijd gezellige Zevenbergen mochten 
beide Fortiusteams aan het eind van de dag het podium betreden voor het bereiken van een derde 
plaats. De organiserende vereniging Groene Ster kent de aardige traditie dat aan het einde van de 
competitiewedstrijd een huldiging plaatsvindt met als “prijs” een schaal die met hapjes wordt gevuld. 
In het landelijk klassement staat de mannenploeg van Fortius na de twee voorrondewedstrijden op 
een tweede plaats met slechts 23 punten achterstand op de nummer 1, waarmee zij zich ruim 
geplaatst hebben voor de landelijke finale die op 10 september zal plaatsvinden. 
De vrouwenploeg van Fortius staat op de negende plaats in de landelijke stand, waarmee ook zij 
zich geplaatst hebben voor de finale in september. Een prima prestatie van de Fortiusvrouwen, die 
de klus in Zevenbergen moesten klaren met een minimale bezetting van vijf atletes. 
De tweede mannenploeg, die in beide voorrondewedstrijden incompleet was, is ergens in de 
onderste regionen van het klassement geëindigd.  
 
Mannen 
Er waaide een stevige wind over de baan van Groene Ster, die 
op de sprint tot wat tegenvallende prestaties leidde. Op de 100 
meter gingen drie Fortiusmannen van start. Gerard van Dijk en 
Robert Florusse liepen voor team 1 en Rens van der Elst liep 
voor team 2. Gerard (M45) was met 13,04 de snelste van de 
drie (538 punten), op de voet gevolgd door Robert Florusse 
(M35) in 13,03. Gehinderd door een tegenwind van niet minder 
dan 4,3 m/s slaagde Rens er niet in om onder de 14 seconden 
te duiken: 14,10 was zijn tijd. Rens zagen we later in de middag 
terug op de 200 meter, die hij in 27,55 liep. Voor het 1e team 
liep Pieter Jacobs (M50) die afstand bij een tegenwind van 
4,1 m/s in 27,28 (574 punten). 
Een variant op de gebruikelijke ploegopstelling was dat Jurgen 
van Berkum (M45) dit keer de 800 meter liep, samen met Erwin 
van Diemen (M45). Jurgen deed het in 2:08,76 uitstekend, 
terwijl Erwin met 2:16,95 ook een nette tijd neerzette.  
Op de 5000 meter zagen we Marcel Ruben (M55) over de baan 
gaan. Hij volbracht dit langste loopnummer in de competitie in 
21:21,08 (422 punten).  
Alle technische onderdelen waren goed bezet door Fortius. 
Jurgen deed er naast de 800 meter het hoog- en verspringen bij 
en was, zoals we van hem gewend zijn, weer goed voor flinke 
scores: hoog 1,65 m (671 punten) en ver 5,84 m (747 punten). 
Pieter bleef als tweede verspringer van team 1 met 4,98 m net 
onder de 5-metergrens steken. Mark Uilhoorn (M50), die in 
team 2 drie onderdelen bezette, kwam in de verspringbak tot 
3,98 m.  
Bij het kogelstoten kwamen opnieuw drie atleten van Fortius in 
actie. Voor team 1 bracht Ruben van Ameijden 718 punten 
binnen door 13,34 m te stoten. Robert stootte 11,64 m en Mark 
8,19 m. 
In de tweede wedstrijd in de competitie staat altijd het 
kogelslingeren op het programma. Een mooie kans voor Albert 
Lammers (M60) om te laten zien dat hij het nog steeds kan. Hij 

Jurgen van Berkum in de aanloop naar een 
verre sprong. 

Ruben van Ameijden in opperste concentratie 
voor een verre stoot. 
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leverde met 35,40 m (678 punten) een keurige prestatie af. 
Mark slingerde de kogel naar 21,58 m.  
Op de Zweedse estafette had Fortius met Mathieu Scheffers 
(400 m), Gerard (300 m), Robert (200 m) en Pieter (100 m) een 
sterke ploeg die in 2:18,80 de tweede tijd liep (659 punten). 
 
Vrouwen 
Zoals gezegd was Fortius in Zevenbergen met slechts vijf 
vrouwen aanwezig, wat het absolute minimum is om alle 
onderdelen te kunnen bezetten. Er werd nogal wat flexibiliteit 
gevraagd van dit vijftal. Vier van de vijf dames deden het 
maximaal toegestane aantal van drie onderdelen en dat kwam 
voor sommige van hen ook nog eens totaal onverwacht omdat 
een zesde atlete niet op kwam dagen. Gelukkig was de 
wedstrijdleiding soepel genoeg om een last-minute-
ploegwijziging toe te staan, want anders zou de finale voor de 
Fortiusdames ineens ver weg zijn geweest.  
Joke Torbijn (V55) deed wat van haar verwacht werd door de 
100 meter bij een lichte tegenwind in 15,35 te lopen, 1,15 m 
hoog te springen en 3,82 m ver te springen, tezamen goed voor 
1923 punten.  
Irene Vink (V55) liep flink wat meters op de baan van Groene 
Ster. Zij kwam eerst in actie op haar onverwachte invalbeurt op 
de 800 meter, die ze in 3:05,49 verrassend goed liep (577 
punten). Daarna liep Irene de 3000 meter in 12:44,98. Ze was 
zelf niet helemaal tevreden over haar indeling op die afstand, 
maar haar tijd leverde wel 661 punten op.  
Carine Banga (V45) liep de 200 meter ondanks een stevige 
tegenwind (-3,5 m/s) in een persoonlijke recordtijd van 31,68 
(562 punten).  
Evelien van Zwanenburg kwam uit op twee werponderdelen. Op 
haar sterkste onderdeel, het kogelstoten, bracht ze 680 punten 
binnen met haar prestatie van 9,77 m. Het speerwerpen is niet 
bepaald Eveliens favoriete onderdeel, maar ze kreeg het 
projectiel toch nog 19,23 m ver weg, voldoende voor 466 
punten.  
Net zoals Albert kan ook Jeanine Katsman het wel waarderen 
dat in de tweede competitiewedstrijd het kogelslingeren op het 
programma staat. Jeanine, die in haar jonge jaren aan 
Nederlandse kampioenschappen meedeed op dit onderdeel, 
slingerde de kogel in Zevenbergen naar 21,41 m (523 punten), 
een clubrecord voor V45 én V40. 
De Zweedse estafette vormde voor vier van de vijf Fortius-
deelneemster het derde onderdeel van de dag. De estafette 
werd gelopen door Carine (400 m), Irene (300 m), Jeanine 
(200 m) en Evelien (100 m). Joke, die het maximum van drie 
onderdelen al had bereikt en dus geen estafette mocht lopen, 
zag haar clubgenotes in 2:52,65 naar een clubrecord V45 
snellen.  
 
Finale 
Onze masters – in ieder geval die van de Parthenontak – staan nu al jaren achtereen met een 
vrouwenploeg en een mannenploeg in de finale, waardoor je bijna zou gaan denken dat het niets 
bijzonders is. Toch is het juist bij de masters tamelijk uniek dat een club elk jaar opnieuw zowel bij de 

Mathieu Scheffers brengt als eerste estafette-
loper het stokje de baan rond. 

Irene Vink passeert een tegenstandster 
binnendoor. 
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mannen als bij de vrouwen zulke sterke ploegen aan de start kan brengen. Zelfs grote verenigingen 
uit atletieksteden als Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hebben daar vaak moeite mee. 
Op 10 september is het dan weer zover: In Nijmegen gaat Fortius gaat strijden om het nationale 
podium voor clubteams. Er worden geen puntentotalen uit de voorronde meegenomen naar de finale. 
Alle deelnemende clubs beginnen weer vanaf 0, zodat de strijd tussen de beste 12 mannenploegen 
en beste 12 vrouwenploegen helemaal open is. 
 
 
Uitslagen overige baanwedstrijden 
 

De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd, zie https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
Hieronder een samenvatting van de uitslagen van de afgelopen weken.  
 
Op zondag 25 juni nam Iris Pruysen deel aan de Para 
Games in Breda, waar ze 4,46 m ver sprong. Het 
persoonlijke record van de wereldkampioene verspringen 
T/F44 van 2013 is 5,21 m.  
 

Timo de Kok (JJD) liep op donderdagavond 29 juni in 
Spijkenisse een 3000 meter in een wedstrijd in het RW 
Baancircuit. Zijn eindtijd was 12:13,76. Aanvankelijk leek 
dat een clubrecord Jongens D, maar later bleek dat toch 
niet het geval te zijn. 
 

Tibo Visser liep donderdagavond 6 juli een mooie tijd op 
de 1500 meter. In de sterk bezette Trackmeeting op de 
Nenijtobaan in Rotterdam werd de eerstejaars B-junior 
van Fortius in 4:15,35 vijfde in zijn categorie. 
 

De Jan Dietvorst Memorial op 8 juli in Bergen op Zoom 
was een van de laatste baanwedstrijden voor de 
zomervakantie. Enkele junioren C en masters van Fortius 
grepen deze voorlopig laatste mogelijkheid aan, want tot 
eind augustus zijn de baanwedstrijden in Nederland dun 
gezaaid. 
Yannick de Burbure (JC) had het druk met vier 
onderdelen die heel kort na elkaar werden afgewerkt. 
Eerst liep Yannick de 100 meter in 13,20, daarna sprong 
hij 1,57 m hoog, vervolgens liep hij de 200 meter in 26,34 
en hij sloot af met 13,20 m bij het kogelstoten. 
De 200 meter was populair onder de Fortiusatleten. 
Quinten van der Elst (JC) liep de afstand in een mooie tijd 
van 24,62, waarmee hij op de tweede plaats komt te 
staan in de Fortius 10-bestenlijst voor jongens junioren C. Ivar de Koning (JC) liep de 200 meter in 25,99 en 
met die tijd komt hij op de zevende plaats op de 10-bestenlijst te staan. 
Ook de masters Rens van der Elst, Carine Banga en Joke Torbijn liepen de 200 meter. Rens (M45) bleef in 
27,04 nog boven de 27-secondengrens, maar hij hoopt zijn persoonlijk record begin augustus te verbeteren 
tijdens de EK Masters in Denemarken. Carine (V45) slaagde er in Bergen op Zoom in om in 31,13 een nieuw 
persoonlijk record te lopen, nadat haar dat een half uur eerder in 14,88 ook al gelukt was op de 100 meter. 
Joke (V55) finishte op de 200 meter na Carine in 31,76. Anja van Giels (V50) liep de 100 meter in 16,26, ook 
al een persoonlijk record. 
 
 
 

Timo de Kok gaat in Spijkenisse op jacht naar het 
clubrecord 3000 m bij de JJD. 
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Onderlinge werpvijfkamp op 27 juni 2017 
 

[door Evelien van Zwanenburg] 
 
Traditioneel wordt al jaren een paar keer per jaar een onderlinge 
werpwedstrijd gehouden, waarbij de onderdelen per avond wisselen. Rond 
de langste dag van het jaar staat altijd de complete werpvijfkamp op het 
programma. Dit jaar was de werpvijfkamp gepland op 20 juni (een 
zonovergoten dag), maar omdat een kwart van de deelnemers die avond 
verhinderd was en niet onbelangrijk, ook twee juryleden niet aanwezig 
konden zijn, werd de wedstrijd een week verschoven. 
Dinsdagavond 27 juni was dan het zover: acht deelnemers (een junior B, een 
senior en zes masters), twee onmisbare juryleden (Rokus en Paul) en 
werptrainer/jurylid en alles-van-het-werpen-weter Piet waren aanwezig om te werpen en te jureren. 
Niet zo mooi weer als een week ervoor, maar gelukkig hielden we het droog. 
De werpvijfkamp heeft een vaste volgorde: kogelslingeren, kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen 
en gewichtwerpen. Per onderdeel verschilt het werpmateriaal voor iedere leeftijdsklasse in gewicht. 
Voor junioren wordt het werpmateriaal zwaarder naarmate ze ouder worden, terwijl het werpmateriaal 
voor masters (35 jaar en ouder) juist lichter wordt als ze ouder worden. Zo stoten jongens junioren B 
met een kogel van 5 kg, mannen masters (MM)35 met een kogel van 7,25 kg, MM50 met een 6 kg 
kogelen MM80 met een 3 kg kogel. De kogel van kogelslingeren is net zo zwaar als van kogelstoten. 
 

Bij het eerste onderdeel kogelslingeren deed Finn 
Joosten (JJB), zonder ooit eerder een slingerkogel 
aangeraakt te hebben, meteen met de wedstrijd mee. 
Het viel niet mee om zichzelf letterlijk staande te 
houden in de ring en de 14,90 m zal in de toekomst 
dan ook zeker verbeterd worden. Ruben van 
Ameijden (MM35) slingerde de kogel over de 30 
meter maar had op iets meer gehoopt. Joop van de 
Brink (MM80) slingerde 22,10 m en Dini Grootenboer 
(VM65) 16,58 m. Robert Florusse (MM35) sloeg dit 
onderdeel net als gewichtslingeren over en hield het 
bij een werpdriekamp.  
Bij kogelstoten hield Nina Meyer (VS) het na een 
poging voor gezien (7,30 m) en zette zich in als extra 
jurylid. Ruben had intussen last gekregen van zijn 
arm, eigenlijk al op de mastercompetitie twee dagen 
eerder, en moest het kogelstoten (en later het 
speerwerpen) helaas aan zich voorbij laten gaan. 
Robert stootte bijna 12 meter (11,90 m), Finn 
verbeterde zijn persoonlijk record tot 10,58 m en 
Evelien van Zwanenburg (VM45) en Mark Uilhoorn 
(MM50) stootten over de 9 meter (9,61 m, 
respectievelijk 9,12 m).  
Discuswerpen was het enige onderdeel waar alle 
acht de deelnemers aan meededen. Robert doet het 
altijd erg goed bij de onderlinge wedstrijden op de 
eigen baan, wat vanavond resulteerde in een 
verbetering van zijn persoonlijk record met maar liefst 
75 cm tot 36,77 m. Ook Finn verbeterde zijn 
persoonlijk record tot 29,12 m Nina gooide 24,43 m 
en Ruben net geen 40 meter (39,89 m).  

De werpersgroep zoals die tijdens de werpvijfkamp 
aanwezig was. 
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Speerwerpen is voor de meeste werpers een 
minder favoriet onderdeel, maar voor Finn 
juist wel. Deze avond zat er echter geen echt 
goede worp voor hem bij (35,57 m). Robert 
gooide het verste met 37,60 m. Dini deed het 
erg goed en verbeterde haar eigen clubrecord 
speerwerpen in de klasse V65 met 3 cm tot 
13,45 m. 
Tot slot het gewichtwerpen, dat wil zeggen 
‘een zware klomp metaal aan een korte 
ketting’ zo ver mogelijk weg proberen te 
gooien. Best zwaar: 5,45 kg voor Joop en 
Dini, 9,08 kg voor Evelien en Finn (voor JJB 
eigenlijk geen officieel onderdeel), 11,34 kg 
voor Mark en 15,88 kg voor Ruben. Joop 
deed dat in verhouding het beste en bleef met 
9,42 m maar 2 cm onder zijn persoonlijk 
record en clubrecord bij de MM80. Ruben riep 
na zijn worp van 11,53 m: ‘clubrecord!’, maar 
was hierbij even vergeten dat het record bij 
Fortius een stuk verder ligt dan bij Parthenon, 
namelijk op 13,82 m. Hij had in elk geval wel 
een mooi persoonlijk record.  
Uiteindelijk hadden vijf van de acht 
deelnemers de complete vijfkamp volbracht. 
Evelien bleek het minder slecht gedaan te hebben dan zij zelf dacht, want ze verbeterde haar eigen clubrecord 
op de werpvijfkamp bij de V45 van 2016 punten naar 2146 punten. 
Het was een gezellige avond! Zoals uit het verslag blijkt hoef je echt niet aan alle vijf de onderdelen mee te 
doen, dus volgend jaar weer een werpvijfkamp, maar met iets meer deelnemers?! 
 
Hieronder in een tabel de volledige resultaten, met voor ieder onderdeel de behaalde afstand en de daarmee 
gescoorde punten. Bij het berekenen van het aantal punten is rekening gehouden met een correctiefactor per 
leeftijdscategorie. 
 
           Kogelslingeren   Kogelstoten    Discuswerpen     Speerwerpen Gewichtslingeren  TOTAAL 
1 Joop v.d. Brink M80 22,10 532 7,65 577 16,87 420 13,77 283 9,42 581 2393 
2 Evelien van Zwanenburg V45 19,56 383 9,61 627 24,40 451 17,45 322 6,07 363 2146 
3 Dini Grootenboer V65 16,58 455 6,19 547 12,83 332 13,45 372 6,68 423 2129 
4 Mark Uilhoorn M50 20,00 251 9,12 527 26,82 414 25,22 313 8,59 397 1902 
5 Finn Joosten JB 14,90 114 10,58 521 29,12 447 35,57 378 7,32 303 1763 
6 Robert Florusse M35 0,00 0 11,90 627 36,77 610 37,60 414 0,00 0 1651 
7 Ruben van Ameijden M35 30,21 368 0,00 0 39,89 674 0,00 0 11,93 574 1616 
8 Nina Meyer V 11,84 111 7,30 354 24,43 358 17,32 239 0,00 0 1062 
 
 
De volgende onderlinge werpwedstrijd is op 5 september. Inschrijven kun je op de lijst die in de 
kantine hangt, steeds tot de zondag voor de wedstrijd. Geen na-inschrijvingen. 
Meer informatie over de werpcompetitie op onze website onder deze link: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/wedstrijden-en-evenementen/14-wedstrijden-
baanatletiek/1010-onderlinge-werpcompetitie-2017  
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
De Zoomer Wantijrun op 21 juni was voor veel atleten 
en organisatoren het evenement van de maand. Helaas 
bleek het niet mogelijk een complete en correcte 
geschoonde lijst van Fortiusatleten te produceren, 
maar toch geven we graag een korte impressie. 
Van José Spiertz kregen we nog een correctie op de 
uitslag van de Inner Circle Run. José stond daarin als 
tweede vermeld, maar ze had wel degelijk de wedstrijd 
bij de V65 gewonnen. Een eerste plaats dus en onze 
excuses.    
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 september binnen zijn op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

Wedstrijden in de afgelopen periode 
 
We beginnen dit keer met een uitslag die er vorige keer al bij had moeten staan, maar die blijkbaar 
met vertraging is gepubliceerd. Het betreft de Ladiesrun in Rotterdam van 11 juni. Daarop waren zes 
dames actief in diverse categorieën. Anniek de Lange (199ste in 33:43) en Daniëlle Bonsink (646ste in 
39:35) liepen bij de vrouwen senioren de 5 km. Cindy Frishert behaalde een dertiende plaats bij de 
V35 op de 10 km in een nette 53:13. Bij de V45 liep Marjolein Kallemein naar de 248ste positie op de 
5 km (47:28). Ook Anneke Marienus liep 5  km en kwam op de 22ste plaats in 33:04 binnen bij de 
V50. Er was ook nog een 7,5 km wedstrijd, waarop Yvonne van Andel met haar tweede plaats bij de 
V50 op het podium belandde (40:49). 
 
Trails: Op 18 juni liep Rolf Ketelaar in Dieren de Veluwezoomtrail over 33 km. Hij finishte in 3:20:06 
als 46ste bij de mannen. Drie man gingen op 1 juli naar het Festival-Trail Semois (Ardennen). Zij 
liepen de 28 km en Anco Oomsen deed dat in 3:13:13 het snelst van de drie. Evert Verhagen volgde 
in 3:27:29 en Rolf Ketelaar in 3:46:59. Rolf Ketelaar had er nog niet genoeg van want hij was alweer 
present bij de Oosterhoutse trail op 8 juli, waar hij de 23 km deed in 2:11:37.  
 
Zoomer Wantijrun op 21 juni 
 

Op de langste dag en de start van de zomer werd door het organisatiecomité van de Drechtstadloop, 
in samenwerking met Zoomer Makelaardij, de eerste zomeravond Wantijrun wegwedstrijd 
georganiseerd. Het was zomer, het was warm, vooringeschreven atleten lieten, vermoedelijk 
vanwege de weersomstandigheden, verstek gaan. Maar er konden ook ruim zeventig nainschrijvers 
genoteerd worden, waardoor we uiteindelijk 591 finishers op de baan mochten begroeten (300 op de 
5 km; 169 op de 10 km; en 122 op de 15 km). 
Omdat de inschrijving niet op clubnaam werd uitgevoerd, was het voor de redactie geen doen om 
een geschoonde Fortiusranglijst op te stellen. Het is al een enorm karwei om dat te doen als er wel 
een clubnaam vermeld wordt, zonder is het vrijwel onmogelijk. Een ieder moet maar via de link op de 
website uitvinden wat zijn of haar tijd was en kan dan in de ranglijsten zoeken naar de hen bekende 
concurrenten. Helaas kunnen we het niet aan de buitenwereld tonen. Misschien toch een idee om in 
het vervolg de clubnaam in te vullen in plaats van een woonplaats? Om toch niet geheel van cijfertjes 

Logo door Elise Beljaars 
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verschoond te blijven hebben we deze keer gekozen om  op elke afstand voor de heren en de dames 
de winnaar en de rode lantaarndrager te melden. Dat geeft dan ook meteen een indruk van de 
tijdsverschillen. Verder een paar foto’s, met dank aan Ellen Hienekamp, om de sfeer weer te geven. 
 
5 km vrouwen / mannen 
 1  Kelly van Hoof 22:22 
 166 Marieke Nijhuis 45:00 
 1 Lars Gerritsen 16:26 
 134 Alberto Prado 57:53 

10 km vrouwen / mannen 
 1 Patricia Beijl 48:01 
  66 Yvette Lugthart 1:26:24 
 1 Jan Andeweg 39:49 
 103 Barry Rikkers 1:13:38 

15 km vrouwen / mannen 
 1 Nay Seddik 1:09:30 
 22 Marike van Doremalen 1:48:37 
 1 Ruben Scheurwater 52:17 
 100 Danny Duimel 1:52:03 
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Op zaterdag 24 juni werd het Grote Rivieren Loopcircuit voortgezet met de Lingewaalloop in 
Herwijnen. Deze loop ging over 10 km en Anco Oomsen was bij de senioren weer van de partij om 
puntjes mee te pakken. Hij werd negende in 37:29. Niet ver daarachter finishte Lennaert den Hoed in 
38:44 die daarmee tiende werd bij de M35. Ook Henrik Barendrecht liep in die categorie en werd 
dertiende in 40:22. Bij de M45 hadden we drie vertegenwoordigers: Henk Visser (29ste in 47:12), Erik 
Jan Rem (38ste in 49:27) en Jan Willem van den Hoek (40ste in 49:39). Bij de V45 liep Ellen Visser 
naar de veertiende plaats in 56:29. Bij de recreatieve 5 km loop liep Bas Nagtegaal 23:09. 
 

Op 25 juni werd door enkele Fortiusatleten deelgenomen aan de Halve Marathon van Roosendaal. 
Robbert-Jan de Smit werd fraai achtste bij de MSen in een tijd van 1:38:54. Hans van Ginneken 
finishte als negende bij de M55 (1:52:47) en werd gevolgd door Sjoerd Visser die in deze categorie 
twaalfde werd (2:01:09). Bij de recreatieloop liep Bob Smith 2:03:58 en Caroline Kemper 2:20:06. Er 
werd ook nog een 4 EM gelopen met daarbij Hans de Bruijn in 41:55. 
 

Op 1 juli werd Ruben Scheurwater tweede bij de Chaamloop (in Chaam uiteraard). Hij werd nipt door 
een Burundees verslagen, maar was met zijn 31:11 op de 10 km toch ruim eerste bij de M35.   
 
 

Wedstrijdkalender juli / augustus / september 
 
Juli en augustus zijn vakantiemaanden en dat is aan de kalender te zien. Wel zijn er veel 
recreatielopen in vakantiegebieden, zoals aan de kust (strandlopen) en in het oosten van 
het land. Dus maak daar gebruik van, mocht je daar toevallig op vakantie zijn. Nog leuker 
is het natuurlijk om deel te nemen aan wedstrijden in het buitenland. Ga naar een kiosk 
en koop een landelijk hardlooptijdschrift met kalender. Op die manier blijf je goed in 
vorm, want in september staat er weer van alles op de kalender. En je wilt natuurlijk in 
topvorm zijn bij onze eigen Drechtstadloop op 29 oktober.  

 
Juli 
 

19 Westkapelle  Stratenloop   www.dynamica-sport.nl 
29 Maasdijk  VTM Telecomloop  http://vtmloop.nl 
30 Zoetermeer  3Plassenloop   www.roadrunnerszoetermeer.nl 
 
Augustus 
 

2 Vlissingen  Boulevardloop  www.dynamica-sport.nl 
12 De Lier  Bradelierloop   http://bradelierloop.nl 
13 Zoetermeer  Heemparkloop  www.arvilion.nl 
17 ’s-Gravendeel Seuterloop   www.seuterloop.nl 
20 Burgh Haamstede Halve Marathon  www.avdeltasport.nl 
23 Genderen  Stratenloop   www.altenaroadcircuit.nl 
26 Baarle Nassau BelsLijntjeLoop  www.gloria-atletiek.nl 
27 Teteringen  Dorpsloop   www.dorpsloop.nl 
27 Schoonhoven  Nazomerloop   www.avantri.nl 
29 Steenbergen  10 van Groot Steenbergen www.diomedon.nl 
30 Heerjansdam  Molenweiloop   http://stratenlopen.nl 
 
 
 
 

14 



 

 

September 
 

2 Noordeloos  Loop  naar de pomp  www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
3 Tilburg   Tilburg Ten Miles  www.tilburgtenmiles.nl 
3 Pijnacker  Halve Marathon Oostland www.halvemarathonoostland.nl 
3 Beneden-Leeuwen Dijkenloop   www.dijkensport.nl 
8 Gouda   Nationale Singelloop  www.singelloop.nl 
10 Zoetermeer  Heemparkloop  www.ilion.nl 
10 Gorinchem  Crazy River Run  www.runabit.nl 
16 Sommelsdijk  Tieleman keukens run www.avflakkee.nl 
17 Amsterdam  Dam tot Dam loop  www.damloop.nl 
17 Leiden   Leiden Run Classic  http://lrrc.nl/index.php/evenementen 
17 Rotterdam  Maasstadloop  www.maasstadloop.nl 
23/24 Den Haag  Vredesloop   www.vredesloopdenhaag.nl 
24 Zoetermeer  Geuzenloop   www.geuzendag.nl 
24 Willemstad  Vestingloop   www.vestingloopwillemstad.nl 
30 ’s-Gravenzande Rijkzwaanloop  www.westlandsmooiste.nl 
 
 
Drechtstadloop 2017 
 

Op 29 oktober vindt dit jaar de Drechtstadloop plaats. De organisatie is alweer druk 
doende om ook dit jaar de grootste wegwedstrijd van Dordrecht tot een groot succes 
te maken. Daar zijn naast veel atleten ook heel veel vrijwilligers voor nodig. Mogelijk 
wordt u de komende weken hierover telefonisch of via de mail benaderd. Stel onze 
hardwerkende mensen niet teleur. En mocht u niet benaderd worden en toch graag 
een steentje willen bijdragen, dan is dat natuurlijk ook bijzonder welkom. Meld je aan 
bij onze coördinator vrijwilligers Peter v.d. Eijnden (petervdeijnden@kpnmail.nl). 
Vooral verkeersregelaars zijn er nog veel nodig. 
Flyers met alle informatie zijn te vinden in de kantine. Uiteraard is ook alle info te 
vinden op  www.drechtstadloop.nl. 
 

 
 

[Advertentie] 
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 

[door Daniel Hermus] 
 
Pupillentrainingen tijdens de vakantieperiode 
 

Tijdens de zomervakantie zullen de pupillentrainingen op de zaterdag niet doorgaan en op de 
woensdagen wel doorgaan maar in aangepaste vorm: 

•••• zaterdag 8 juli is laatste zaterdagtraining vóór de vakantie geweest 
•••• woensdag 12 juli t/m woensdag 16 augustus: aangepaste woensdagtraining voor alle categorieën van 

18:00 – 19:00 uur 
•••• zaterdag 19 augustus: eerste zaterdagtraining ná de vakantie van 09:30 – 10:30 uur 
•••• woensdag 23 augustus: normale woensdagtraining voor de mini- en C-pupillen van 17:00 – 18:00 uur 

en de B- en A-pupillen van 18:00 – 19:00 uur. 
 
 
Lingewaalloop op 24 juni in Herwijnen 
 

Zoals elk jaar wordt tijdens het zomerfeest in 
Herwijnen op de zaterdagochtend de 
Lingewaalloop georganiseerd. Op 24 juni vond 
deze zesde wedstrijd uit het Toyota Schouten 
Grote Rivieren loopcircuit plaats. Doordat de 
interregiowedstrijd ook op deze dag werd 
georganiseerd, was de Fortiusdelegatie dit keer 
wat kleiner dan gebruikelijk. 
Tula Hermus was als eerste aan de beurt om één 
rondje te rennen over ongeveer 500 meter. Zij 
eindigde in de categorie bij de jongste meisjes op 
de vijfde plaats (2:38). Novi Hermus en Yerne 
Biesterveld waren daarna aan de beurt in de 

wedstrijd over twee rondes. Novi sleurde een groot 
gedeelte van de race de kopgroep mee, maar 
moest in het laatste gedeelte nog één meisje laten 
voorgaan. Ze eindigde dus op een mooie tweede 
plaats (4:25). Yerne volgde in diezelfde kopgroep 
en kon door een goede eindsprint na de wedstrijd 
plaatsnemen op de derde plaats (4:27). Als laatste 
was Timo de Kok aan de beurt en hij had de eer 
om drie rondjes af te leggen. Hij eindigde 
uiteindelijk op de derde plaats (6:11). 
Veel Fortiusatleten staan in het tussenklassement 
op een voorlopige podiumplaats met nog drie 
wedstrijden te gaan. 

 
 
Pupillencompetitie Gorinchem op 17 juni 
 

Zaterdag 17 juni vond de derde wedstrijd plaats van 
de pupillencompetitie bij AV Typhoon in Gorinchem. 
De dag begon met bewolking, maar na het 
middaguur werd het tijd om goed in te smeren en af 
en toe de schaduw op te zoeken om te ontsnappen 
aan de felle zon. Ondanks de warmte hebben de 
Fortiusatleten zeer goed gepresteerd en zijn er veel 
persoonlijke records en zelfs een clubrecord 
verbroken. 
Speciale vermelding is er voor Cristy Pieter die het 
clubrecord verspringen bij de meisjes pupillen A 
heeft verbeterd. Het oude record van 4,75 meter 
stond al op haar naam en ze heeft het met 2 cm 
opgehoogd naar 4,77 m. 

De start van de 600 meter MPM met Aimy, Tula en Maud. 
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Daarnaast zijn er ook nog twee pupillen met hun 
prestatie in de top 10 ranglijsten terecht gekomen. 
Ruben van Roosmalen heeft bij het hoogspringen 
een hoogte van 1,17 meter gehaald en staat 
daarmee op een gedeelde vijfde plaats bij de 
jongens pupillen B. Hugo Vink liep de 600 meter in 
een tijd van 2:21,64 minuten en staat daarmee op 
de tiende plaats bij de jongens pupillen mini. 
Alle overige uitslagen van de derde wedstrijd in de 
pupillencompetitie van zaterdag 17 juni in 
Gorinchem zijn via deze link 
(https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/11035/
26192/) te vinden op Atletiek.nu. Daarnaast zijn de 
uitslagen van de estafettes en de tussenstanden te 
vinden op de regiosite (http://www.atletiek-regio-
dordrecht.nl/). 
 
 
Pupillencompetitie Dordrecht op 1 juli 
 
Zaterdag 1 juli vond de vierde wedstrijd plaats van de pupillencompetitie op onze eigen Fortius baan 
in Dordrecht. In de voorafgaande week werd er door de ouders regelmatig een weer-app gecheckt, 
want de vooruitzichten waren niet echt positief. Het zou de hele dag gaan regenen en met de 
afgelaste wedstrijd bij AAA Alblasserdam in het achterhoofd werden ze daar niet heel vrolijk van. 
 

De opbouwploeg was zaterdagochtend al vroeg (misschien wel 
in de regen?) begonnen om de baan op tijd klaar te krijgen voor 
deze wedstrijd; lijnen leggen, tijdswaarneming installeren in het 
nieuw gebouwde huisje bij de finish, windmeter klaarzetten, 
materialen verdelen, lunchpakketjes klaarmaken, computers 
installeren kortom teveel om op te noemen. Daarnaast stonden 
zij na de wedstrijd ook weer klaar, maar dan als afbouwploeg. 
Bedankt daarvoor! 
Thuis was het bij het ontwaken verrassend droog met een klein 
zonnetje, dus dat zou misschien wel gaan meevallen vandaag. 
Uiteindelijk heeft het alleen in het begin van de wedstrijd een 
klein beetje geregend, dus wat extra zuurstof in de lucht om 
iedereen het extra steuntje in de rug te geven om zijn/haar 
persoonlijk record te kunnen verbreken. 
En dat verbreken gebeurde dan ook regelmatig, al dan niet 
geholpen door dat extra sterke windje in de rug. Speciale 
vermelding is er voor Hugo Vink die het clubrecord verspringen 
bij de jongens pupillen D heeft verbeterd. Het oude record 
stond op naam van Rutger de Rover uit 1988 en Hugo heeft het 
met 2 centimeter verbeterd naar 3,18 meter. Hugo heeft ook 
zijn eigen clubrecord op de 40 meter aangescherpt naar een tijd 
net onder de 7 seconden namelijk 6,99. 
Daarnaast zijn er ook nog twee pupillen met hun prestatie 
gestegen in de top 10 ranglijsten. Leensey Bilkerdijk liep bij de 
40 meter sprint een tijd van 6,94 en zou daarmee op een 
gedeelde vierde plaats bij de jongens pupillen C staan. Echter 
bleek na afloop van de wedstrijd dat hij te veel meewind had 

De wissel op de 4 x 40 m tussen Alexander en Luuk. 

Luuk en Yerne bestuderen voor aanvang het 
startpistool om erachter te komen hoe ze het 
best ‘in het startschot kunnen vallen’. 
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volgens de windmeting, dus telt deze tijd helaas niet mee voor dit klassement. Cristy Pieter heeft bij het 
hoogspringen een hoogte van 1,37 meter gehaald en staat daarmee op de gedeelde derde plaats bij de 
meisjes pupillen A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lange afstanden en de estafettes waren ook weer een leuke happening. Alle ouders en kinderen stonden 
langs de baan om iedereen aan te moedigen tijdens de 600/1000 meter. De chaos tijdens het klaarzetten van 
de kinderen voor de start van elke serie van de estafette (die wonderlijk genoeg altijd goed verloopt) maakten 
de dag weer compleet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samen met alle vrijwilligers variërend van jury, wedstrijdleiding, WOC, kantine, trainers en ouders hebben we 
er een hele leuke dag van gemaakt. 
Alle uitslagen en foto's zijn terug te vinden op de website van Fortius via de volgende link: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1127-uitslagen-en-foto-s-pupillencompetitie-1-juli-
in-dordrecht. De foto’s bij dit stukje zijn gemaakt door Bas  Basveld en Berry de Bruijn. 
 
 
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. 
  

Cristy springt heel hoog. Start 60 m MPA1 met Norah en Danine. 

Meisjes mini aan de start met Aimy, Tula en Maud. De JPC wachten geduldig af: Leensey, Bram, Ruben, 
Wouter en Tjarlie. 
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GENDERNEUTRAAL 
 
Er waaide een stevige wind over de baan van Groene Ster in Zevenbergen. Dat leidde 
op de 100 meter tot tegenvallende prestaties. Er gingen vier Fortianen van start. Joke 
Torbijn van team Y deed wat werd verwacht door in 15,35 bijna 700 punten te scoren. 
En dat was meteen de hoogste score want Gerard van Dijk en Robert Florusse 
uitkomend voor team X1, alsmede Rens van der Elst (team X2) kwamen daar lang niet 
aan. Gerard was met 13,04 de snelste van de drie verliezers (538 punten), op de voet 
gevolgd door Robert in 13,03. Rens, gehinderd door een tegenwind van 4,3 m/s kwam 
zelfs niet onder de 14 seconden. Joke bleek met 1,15 m ook een goede hoogspringer. 
Dat was duidelijk beter dan de 1,65 m van Jurgen. Maar die had daar dan wel een 
uitstekende 800 m in 2:08,76 tegenover staan, iets waar achthonderdmeterloper Irene 
met 3:05,49 niet aan kon tippen.  
Helaas was Fortius team Y in Zevenbergen slechts met vijf mensen aanwezig, wat het 
absolute minimum is om alle onderdelen te kunnen bezetten. Vier van hullie deden de 
maximaal toegestane drie onderdelen en dat kwam ook nog eens totaal onverwacht 
omdat een zesde iets niet kwam opdagen.  
 
Begrijpt u het nog? Ik probeer het verslag van Joke over de mastercompetitie (zie pagina 
7) volgens de richtlijnen van 2030 te herschrijven. Genderneutraal. Er zijn nu al dagbladen 
die iemand schijnen te hebben ingehuurd om teksten te screenen op woorden eindigend 
op ‘-ster’. Dus geen loopster meer maar loper, geen discuswerpster maar discuswerper, 
geen kantinemedewerkster maar kantinemedewerker. Voor die laatste maakt het niet echt 
veel uit, maar in een sport waar toch in verschillende categorieën gestreden wordt, 
verduidelijkt het de verslaggeving bepaald niet. Zo las ik vanochtend nog een stuk in de 
krant onder de kop Drie zeges op rij voor volleyballers. Nou heb ik niet zo veel verstand 
van volleybal, maar drie zeges op rij leek me wel interessant. Dus las ik verder en moest 
diep in het artikel tot de ontdekking komen dat het om het Nederlands damesteam ging, 
terwijl ik steeds maar dacht dat het over de mannen ging. Schieten we hier nu echt iets 
mee op? De voorstanders van genderneutraal  taalgebruik zullen wellicht aanvoeren dat 
het niet aan het artikel ligt maar aan mijn conditionering en dat het allemaal wel zal 
wennen. Maar voorlopig vind ik het moeilijk doen waar het makkelijk kan.   
Als de fanatici onder de genderneutrale berichtgevers hun zin krijgen zullen binnenkort ook 
hij en zij, hem en haar, dames en heren en nog een paar van dat soort woorden volledig 
taboe zijn. Gaan we dan mens en hullie en iets gebruiken? Als men soms denkt dat een 
Olympische 4 × 400 m met twee mannen en twee vrouwen bijdraagt aan het streven naar 
genderneutrale sport, dan heeft men het mis. Het eerste land dat het waagt drie mannen 
en een vrouw op te stellen zal meteen gediskwalificeerd worden. 
Genderneutraal. Laat me niet lachen. Laatst nog sprong er voor de zoveelste keer een 
hond naar mijn kuiten. “Houd hem toch aan de lijn”, was mijn eerste reactie. Voor mij is 
een hond een hond. Het baasje, type genderneutraal, beet me toe: “Het is een haar, hoor”.  
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AGENDA 

 
SEPTEMBER 2017 
 
Dinsdag 5   Dordrecht  Onderlinge werpwedstrijd 
 
Zaterdag 9   Oud-Beijerland Pupillencompetitie 
    Zwijndrecht  Start Loopcursus 
 
Zondag 10   Nijmegen  Finale Masters Competitie 
 
OKTOBER 2017 
 
Zondag 1   Dordrecht  Clubkampioenschappen 
 
 
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 september 2017 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van september 2017  
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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. 
 
 
 
 

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 
Maandag Zomer: 18:15 – 19:45 uur  
  Winter: 17:45 – 19:00 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 loopgroep Basis / 1 
Zaterdag  09:30 – 10:30 uur 
Maandag  19:15 – 20:15 uur 
Woensdag  19:15 – 20:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep 2 
Zaterdag  09:30 – 11:00 uur 
Maandag  19:15 – 20:45 uur 
Woensdag  19:15 – 20:45 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus) 
Dinsdag  19:15 – 21:00 uur 
Donderdag  19:15 – 21:00 uur 
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht 
Zaterdag  9:30 – 11:00 uur 

Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
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 
 
 
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 (april - oktober) 
Dinsdag 21:00 – 22:00 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (oktober - april) 
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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 en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
 
 
 
 
Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 

Dinsdag 09:00 – 09:55 uur: Combiles – Yoga 
   10:15 – 11:10 uur: 55+ – Body Shape 
   18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: 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 
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