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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
Voor u staat de Fortius nieuwsbrief van juni 2017 (op het scherm neem ik aan). Met
heel veel nieuws over competities en baanwedstrijden, atletiek is immers een
zomersport. En dat leverde ook meteen een stortvloed aan clubrecords op (zie
pagina 5).
Maar ook vergeten we de wegwedstrijden niet.
Het was verheugend te vernemen dat deze nieuwsbrief op prijs wordt gesteld en dat
atleten nu ook zelf resultaten naar ons sturen, zodat we nog completer verslag
kunnen doen.
De volgende nieuwsbrief zal de laatste zijn voor de vakantie. We zijn gewend de
maand augustus over te slaan. Allereerst heeft de redactie ook recht op vakantie,
maar ook bleek in het verleden dat er niet genoeg gebeurt in de maanden juli en
augustus om een nieuwsbrief vol te schrijven. Omdat we de deadline verschoven
hebben naar de 15de van de maand betekent dit dat de kopij op 15 juli binnen moet
zijn. In verband met vakanties verzoeken we een ieder die kopij aanlevert, zich
minimaal te houden aan deze inleverdatum en zo mogelijk de kopij in te sturen zodra
die beschikbaar is. Wachten op 15 juli is dan ook niet nodig. Dan kunnen wij vast met
het verwerkingsproces beginnen.
Stuur verslagen, foto’s en andere kopij naar de redactie voor de uiterste inzenddatum
van 15 juli 2017: 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, secretaris]

•

Johan Moree is de nieuwe verenigingsmanager geworden. Onder voorbehoud van enkele
formaliteiten start hij zijn werkzaamheden officieel per 1 juli 2017. Momenteel is hij zich, met hulp
van Frank de Visser, aan het inwerken. Het kan al mogelijk zijn dat je hem op de vereniging
aantreft. Johan, succes in je nieuwe functie. In de volgende nieuwsbrief zal hij zich presenteren.

•

Op 1 juni 2017 tijdens de jaarlijkse “barbecue” na afloop van de eindloop voor de beginnende
atleten, is, in de kantine, ten overstaan van veel leden, afscheid genomen van Frank de Visser,
de verenigings- en halmanager. Na 6 jaar is Frank toe aan een nieuwe uitdaging. De voorzitter
hield een toespraak, waarbij hij Frank bedankte voor zijn inzet voor Hercules en vervolgens voor
Fortius. Namens de vereniging werd hem een schilderij en een bos bloemen aangeboden.
Frank, nogmaals bedankt en succes met je eigen bedrijf.

•

Op korte termijn ondertekent het bestuur de overeenkomst met het Dordtse kledingbedrijf
“Macron”, die de sportkleding van “Fortius” gaat leveren. Na de ondertekening zal op de website
een handleiding worden geplaatst over de wijze waarop de kleding kan worden besteld. De
bestelling en levering verloopt geheel via “Macron”. Het bestuur hoopt op een prettige
samenwerking.

•

Door een bedrijf is offerte uitgebracht over het verwijderen van de oude clubnamen op de
sporthal en de plaatsing van de nieuwe naam. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan. De
werkzaamheden zullen binnenkort worden uitgevoerd.

•

Lid worden van “Fortius” is gemakkelijker geworden. Het kan nu geheel digitaal gebeuren. Het is
niet meer nodig dat de formulieren uitgeprint en via de trainer / instructor ingeleverd moeten
worden. Tevens is het niet meer nodig om een pasfoto en een kopie van een bankpas bij te
voegen. Daarnaast is de minimale duur van 6 maanden komen te vervallen. Er geldt dus alleen
een opzegtermijn van 1 maand.

•

Op 31 mei 2017 heeft “Fortius” gezamenlijk met de gemeente Dordrecht de jaarlijkse
“Schoolatletiek” georganiseerd. Het was een leuke dag en de organisatie verliep goed. Veel
ouders hebben zich ingezet. Met de gemeente zal de dag worden geëvalueerd en afspraken
worden gemaakt voor volgend jaar.

•

De plannen voor de verbouwing van de kantines tot een nieuwe kantine, kantoorruimtes
(halbeheerder en verenigingsmanager), nieuwe bestuurskamer en een aparte toegang tot de
sporthal krijgt steeds meer vorm. Overleg is er met aannemers en leveranciers. Als de plannen
en het kostenplaatje definitief zijn, zullen de leden en bestuur worden geïnformeerd, waarna
besluitvorming plaatsvindt. Momenteel is een aantal vrijwilligers bezig om overtollig en kapot
materieel af te voeren.
Jan van Dalen
secretaris “Fortius”
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

Tijdens de competitiewedstrijd voor CD-junioren op 27 mei in Rijen stootte
Yannick de Burbure (JC) de kogel naar 13,95 m. Hij verbeterde daarmee het
clubrecord voor jongens C met 12 cm. Het oude clubrecord stond al vanaf 1985
op naam van Camiel Bovendeaard.
In de tweede competitiewedstrijd voor B-junioren op 11
juni in Etten-Leur verbeterde Yannick een ander
clubrecord kogelstoten. Omdat het hier een wedstrijd voor
B-junioren betrof, stootte Yannick, die nog C-junior is, met
een 5 kg zware kogel. Hij kreeg die kogel 11,83 m ver weg
en daarmee verbeterde hij het clubrecord kogelstoten met
een 5kg-kogel voor junioren C (Junioren C stoten normaal
met een 4kg-kogel).
Quinten van der Elst (JC) verbeterde in de
competitiewedstrijd voor CD-junioren op 27 mei in Rijen
het clubrecord op de 150 m dat al sinds 2003 met 18,35
op naam stond van Tim Mulders. Quinten verbeterde het
record naar 18,25.
Op donderdag 1 juni was het opnieuw raak met Quinten.
Tijdens de MILA Trackmeeting in Barendrecht verbeterde
hij in 1:30,61 op de 600 meter het clubrecord dat sinds
2015 met 1:32,1 op naam stond van Tibo Visser.

Voor Yannick maakt het gewicht van de kogel
niet zo veel uit: clubrecord en succes verzekerd.

Eveneens tijdens de MILA Trackmeeting snelde Luuk
Bosveld op de 600 meter naar een tijd van 2:08,11,
waarmee hij het clubrecord Jongens Pupillen B verbrak
van Menno Keller, dat Menno in 1995 had gelopen.
Het derde clubrecord 600 m dat op 1 juni in Barendrecht
sneuvelde was dat van de M35/M40/M45. Erwin van
Diemen liep de afstand in 1:36.63 (foto volgende pagina).
Rens van der Elst, die in dezelfde serie meeliep, raakte
daarmee het clubrecord kwijt, dat hij sinds 2013 met
1:40,36 op zijn naam had staan.
Tijdens het “Open Hoeksch” op 3 juni in Oud-Beijerland
slaagde Sigrid Florusse erin haar eigen clubrecord
polsstokhoog V35 te verbeteren naar 3,05 m.
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Quinten naar een clubrecord op 600 m.

Joke Torbijn liep in het “Open Hoeksch” een 150 meter in
23,22, waarmee de vacant staande clubrecords voor
V40/V45/V55 op die niet-officiële afstand konden worden
ingevuld.
In de tweede wedstrijd in de competitie voor B-junioren op
11 juni in Etten-Leur liepen Arther Kuwas, Duane van
Dijkhuizen, Ivar de Koning en Levi Casilio in 46,45 een
clubrecord op de 4 x 100 m estafette. Het oude record
stond op 46,5 handtijd.
In diezelfde wedstrijd sprong junior C Duane van
Dijkhuizen met de polsstok over 4,00 m. Hij evenaarde
daarmee het clubrecord voor jongens junioren C. Hij deelt
het record met Ricardo Geluk, die die hoogte in 2006
sprong.

Rens van der Elst zit Erwin van Diemen op
de hielen in een poging zijn clubrecord op de
600 m te behouden. Het mocht niet baten
want Erwin neemt het record over.

Duane van Dijkhuizen over 4 meter tijdens de competitiewedstrijd
in Etten-Leur.

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

Goede resultaten B-junioren in de competitie
De twee wedstrijden in de competitie voor B-junioren werden binnen een tijdsbestek van vier weken
afgewerkt: de eerste was op 21 mei in Oud-Beijerland en de tweede was op 11 juni in Etten-Leur.
Fortius nam deel met twee meidenploegen en een jongensploeg.
Na de uit deze twee wedstrijden bestaande voorronde staat Fortius in de landelijke stand bij de
meisjes B met het eerste team op de 19de plaats van de 94 ploegen en met het tweede team op de
48ste plaats. De jongens B van Fortius staan op de 22ste plaats van de 99 ploegen. Daarmee behaalt
onze nieuwe fusieclub dit jaar nog geen finaleplaats, maar in de competitie voor B-junioren is dit wel
het beste resultaat sinds jaren voor een atletiekclub uit Dordrecht.
Oud-Beijerland, 21 mei

Miranda van Dijk sterk op horden.

In Oud-Beijerland liep Miranda van Dijk de 100 m horden in 16,04. Met
deze tijd komt zij in de Fortius 10-bestenlijst voor meisjes B op de
tweede plaats te staan achter de op eenzame hoogte staande Rosina
Hodde. De 100 meter zonder horden liep Miranda in Oud-Beijerland in
een persoonlijk record van 13,46.
Tes van Noort haalde veel punten binnen voor het eerste team met
haar hoogtesprong van 1,50 m, terwijl Eri van Berkum voor het tweede
team over 1,40 m ging.
Op het onderdeel
polsstokhoog beschikt
Fortius over de bijzondere
luxe om in twee teams
topspringsters op te
kunnen stellen. Saskia van
der Boor sprong voor het
eerste team 3,30 m. In het
tweede meisjesteam ging
Karlijn Schouten over 3,20
m. Saskia wierp ook nog
eens de speer naar een

mooie afstand van 30,63 m.
Claudia Noordzij kogelstootte 9,24 m, een persoonlijk record met
de 3kg-kogel.
Marit Uilhoorn liep in 2:35,20 een goede 800 meter, evenals Cjunior Quinten van der Elst, die in 2:14,78 een dik persoonlijk
record liep.
Yannick de Burbure stootte 11,65 m met de 5kg-kogel, die een kilo
zwaarder is dan de wedstrijdkogel waar hij als C-junior aan
gewend is.
Marit Uilhoorn (311) in het veld van de 800 m.
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Arther Kuwas en Levi Casilio,
die nog maar sinds vorig jaar
aan atletiek doen, deden het
goed op de sprintonderdelen.
Arther liep de 100 meter in
11,96 en Levi liep de 200 m in
24,26. Levi sprong bovendien
nog 1,65 m hoog.

Etten-Leur 11 juni
In Etten-Leur liepen Arther
Kuwas, Duane van
Dijkhuizen, Ivar de Koning en
Levi Casilio in 46,45 een
clubrecord op de 4 x 100 m.
Miranda van Dijk, Claudia
Noordzij, Tes van Noort en
Sophie van der Spoel zetten
in 52,37 ook een mooie tijd
neer.
Tes leverde een opmerkelijke
Arther Kuwas (links) en Levi Casilio (rechts), talenten op 100 en 200 meter.
prestatie door met een
persoonlijk record van 1,60 m het hoogspringen te
winnen.
Duane sprong met de polsstok over 4 meter. De Cjunior won daarmee met overmacht het
polsstokhoogspringen in deze wedstrijd voor Bjunioren en evenaarde bovendien het clubrecord voor
jongens junioren C (zie foto bij clubrecords).
Tibo Visser is na een blessureperiode weer op de been
en liep in 4:19,37 een bijzonder goede 1500 meter
(foto hiernaast).
Yannick de Burbure (JC) stootte 11,83 m met de 5kgkogel, wat een verbetering was van het clubrecord
voor jongens junioren C met dit gewicht kogel.
Saskia van der Boor verbeterde haar persoonlijk
record bij het kogelstoten naar 11,55 m.
Marit Uilhoorn liep een mooi PR van 5:33,59 op de
1500 meter.
Quinten en Levi waren ijzersterk op de 400 meter en
liepen beiden een PR: Quinten in 54,57 en Levi in
55,39.
Ook Claudia Noordzij en Roos de Vries liepen een PR
op de 400 meter, Claudia in 67,79 en Roos in 69,36.
Miranda slaagde er ondanks een stevige tegenwind in
om de 100 m horden in een nette 16,31 te lopen.
Alle uitslagen en foto’s van de wedstrijden zijn te
vinden via onze website www.fortiusdrechtsteden.nl
Tibo Visser terug met een sterke 1500 m.
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Vrouwenploeg Fortius handhaaft zich in competitie
Zondag 28 mei was de vrouwenploeg van Fortius in Etten-Leur voor de tweede wedstrijd in poule 13
in de seniorencompetitie. Fortius werd er zevende van de 17 ploegen. In de landelijke stand heeft de
ploeg zich goed weten te handhaven. Na twee wedstrijden staat Fortius op een 25ste plaats van de
63 ploegen. De poulewedstrijd zou eerst bij DJA in Zundert plaatsvinden, maar omdat daar het
middenveld niet gebruikt kon worden was uitgeweken naar de accommodatie van Achilles in EttenLeur. Onder een stralende zon werden goede prestaties geleverd door de Fortiusdames.
B-juniore Miranda van Dijk bracht de meeste
punten voor Fortius binnen met haar prima tijd
van 27,82 op de 200 m. Janneke Keller liep de
200 m in 28,55, waarmee ook zij de stijgende
lijn in haar prestaties weer te pakken lijkt te
hebben. Ilse Torbijn liep in 13,60 een
persoonlijk record op de 100 meter. Milet
Hoornaar liep de 100 m niet zoals ze graag had
gewild en was niet tevreden met haar tijd. Bij
het speerwerpen maakte ze het een beetje
goed door 25,15 m te werpen. Nina Meyer had
eerder op de dag 17,83 m met de speer
geworpen. Saskia van der Boor (MB) deed het
goed op hoogspringen met 1,40 m en met 9,38
m met de 4kg-kogel. Bovendien nam Saskia de
loodzware taak op zich de 3000 m te lopen om
ook op dit onderdeel nog wat punten binnen te
halen. Door een last minute afzegging was dit
loopnummer anders onbezet gebleven. Elize
Damsteeg (MB) liep in 68,29 een goede 400
meter, nadat ze een uur eerder al een 800
meter had gelopen in 3:05,18. Op hink-stapsprong had Fortius met Joyce Walgers en
Sigrid Florusse een dubbele bezetting. De twee
dames deden weinig voor elkaar onder: Joyce
8,79 m en Sigrid 8,77 m. Joyce liep na het
hinkstappen ook nog de 400 m horden in
1:22,36.
De 4 x 100 m estafetteploeg van Fortius,
bestaande uit Ilse, Miranda, Janneke en Milet,
ging als een speer. De meiden wonnen hun
serie met een straatlengte voorsprong in 51,87.
In de totaaluitslag was het de tweede tijd,
achter poulewinnaar Passaat.

Milet Hoornaar succesvol met de speer.

Op 18 juni volgt de derde en laatste
voorrondewedstrijd in de seniorencompetitie.
Ilse Torbijn naar een persoonlijk record op de 100 m.
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Ruben van Ameijden twee maal Nederlands kampioen
Op de Nederlandse kampioenschappen
voor masters, die van 9 t/m 11 juni op de
sfeervolle baan van AV Gouda werden
georganiseerd, werd Fortius door acht
atleten vertegenwoordigd. Van hen
scoorde Ruben van Ameijden het best,
want hij werd in de categorie M35 twee
maal Nederlands kampioen. Bij het
discuswerpen kreeg hij het goud
omgehangen voor zijn prestatie van 37,97
m en bij het kogelstoten voor zijn afstand
van 13,29 m.
Robert Florusse werd in dezelfde
categorie en op dezelfde onderdelen
tweede, maar zijn prestaties (34,02 m
Joke Torbijn met brons en Evelien van Zwanenburg met zilver.
discus en 11,51 m kogel) waren niet
voldoende voor een medaille. Op een NK masters is het namelijk niet genoeg om eerste, tweede of
derde te worden, maar moet bovendien worden voldaan aan een medaillelimiet.
Evelien van Zwanenburg werd tweede bij het discuswerpen V45, maar ook haar prestatie van
26,92 m voldeed niet aan de medaillelimiet. Bij het kogelstoten maakte Evelien het helemaal goed,
door opnieuw tweede te worden en met 9,67 m wel aan de limiet te voldoen. Een zilveren plak dus
voor Evelien.
Sandy van der Heydt werd in dezelfde categorie als Evelien vierde bij het discuswerpen met 24,50 m.
Gehinderd door een bij het discuswerpen opgelopen pijnlijke knie wist ze nog derde te worden bij het
kogelstoten met 9,04 m. Ze bleef buiten de medaillelimiet.
Er wordt wel eens gezegd dat je geen zilver wint, maar goud verliest. Dat ging in Gouda zeker op
voor Ko Florusse, die op de 100 m M65 in precies dezelfde tijd over de finish kwam als de winnaar,
maar de tweede plaats kreeg toegekend. Zilver voor Ko in 13,36.
Een vergelijkbare net-niet-ervaring had
Joke Torbijn (V55), die op de 100 m
0,01 seconde tekort kwam voor het
zilver en in 15,09 genoegen moest
nemen met brons. Een dag later liep
Joke de 200 meter in 31,58, waarmee
ze opnieuw brons won.
In een spannende 100-meter-race won
Gerard van Dijk in 12,64 de bronzen
plak bij de M45, nadat hij in de halve
finale al 12,53 had gelopen.
Rens van der Elst liep in de categorie
M45 de 200 meter in 27,01, wat niet
voldoende was om zich te kwalificeren
voor de finale.
Ko Florusse met zilver en Gerard van Dijk met brons.
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Uitslagen overige baanwedstrijden
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze
website gepubliceerd onder “Uitslagen baan/indoor”:
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/fortius-uitslagen-baan-indoor
Een samenvatting van de uitslagen in de afgelopen weken:
wel werden er diverse persoonlijke records
gebroken. Saskia van der Boor (MB) stootte de
kogel naar 11,12 m, een stevige verbetering van
haar beste afstand. Eva Reijenga (MD) won de
1000 m in een PR van 3:31,63 en verbeterde ook
met 1,41 m hoog haar PR. Tessa Dielessen (MD)
liep de 60 m in een PR van 9,13 s, waar ze vierde
mee werd. Yuma van Dijkhuizen (JD) liep in 11,86
een PR op de 80 m en werd vijfde.

Twee polsstokspringsters van Fortius deden op
zaterdag 13 mei mee aan het Springevent in
Eindhoven. B-juniore Karlijn Schouten sprong voor
het eerst in de buitenlucht over 3,20 m, nadat haar
dat twee maanden eerder indoor ook al gelukt was.
Sigrid Florusse bedwong de hoogte van 3 meter
precies.
Op vrijdagavond 19 mei werd door ARV Achilles in
Etten-Leur een avondwedstrijd georganiseerd,
waarbij de discuswerpers een dubbele
startmogelijkheid werd geboden. Ruben van
Ameijden maakte van die gelegenheid gebruik en
won zowel de eerste als de tweede wedstrijdronde
van die avond. In de eerste groep met 38,07 m en
in de tweede groep met 37,71 m.
In Gorinchem werd op donderdag 25 mei,
Hemelvaartsdag, de jaarlijkse Recordwedstrijd voor
junioren georganiseerd, waar Fortius met een flinke
afvaardiging present was. Bij deze wedstrijd valt er
voor sterke junioren geld te verdienen: bij
verbetering van een baanrecord wordt een premie
uitgekeerd. Geen van de Fortiusatleten slaagde er
dit jaar in om een baanrecord te verbeteren, maar

Eveneens op Hemelvaartsdag liep Joke Torbijn
(V55) tijdens de Kaas- en Stroopwafelinstuif in
Gouda een 200 m in 31,62 s, op dat moment haar
snelste tijd sinds twee jaar.
Tijdens de door AV Spirit in Oud-Beijerland op 3
juni georganiseerde wedstrijd “Open Hoeksch
Sprint, Horden & Springen” werden niet alleen de in
deze nieuwsbrief genoemde clubrecords gebroken,
maar ook zette B-junior Levi Casilio goede tijden
neer op de sprint. Hij liep zijn eerste 100 meter ooit
in 11,97. Op de 200 meter scherpte hij zijn PR aan
tot 24,23, waarmee hij in Oud-Beijerland de
wedstrijd won.

[Advertentie]
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

Het was fijn om via de mail te horen dat er begrip is
voor het feit dat we in deze rubriek niet alle
resultaten van Fortiusatleten kunnen vermelden,
simpel omdat het moeilijk is uit alle uitslagen onze
atleten te selecteren, zeker als de naam Fortius
daarbij niet is vermeld. Annemarie Malschaert
meldde ons daarom ook haar resultaat op de
marathon van Düsseldorf dat ze al op 30 april had
Logo door Elise Beljaars
behaald: 3:58:16. Dat was haar tweede tijd in de 31
marathons die ze tot nog toe liep. Ze werd daarmee vierde in haar leeftijdsklasse (V55). Vorig jaar
stond het clubrecord nog op 3:58:44 en toen liep Annemarie in Spijkenisse 3:51:16, wat dus eigenlijk
een clubrecord had moeten zijn, maar nooit als zodanig in de boeken kwam. Nu was ze ook sneller
dan dat clubrecord, maar dat is inmiddels al door Irene Vink behoorlijk verbeterd.
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 juli binnen zijn op
nieuwsbrieffortius@outlook.com.

Wedstrijden in mei
Net als Annemarie Malschaert, liep ook Cor
Hamels een buitenlandse marathon. Hij trof het op
21 mei niet in Kopenhagen, waar het veel te warm
was om te lopen. Toch wist Cor er nog 3:30:14 uit
te persen.

Iets minder ver, maar toch wel ver, ging Marco
Huijsdens om een halve marathon te lopen. Hij
deed dit op 28 mei tijdens het Drenthe Loopfestijn
in Klazienaveen. Marco behaalde bij de M40 een
41ste plaats in 1:54:28.

Wedstrijden in juni
Op donderdagavond 1 juni
vond de afsluiting van het
Start to Run project 2017 in
Dordrecht plaats. De daarbij
behorende loop staat bekend
als de Cor Melgerloop. Jos
Nieuwland stuurde ons een
aantal kenmerkende foto’s
zonder al te veel tekst, maar
waarop te zien is dat de
meeste lopers dat stralend
deden. We hebben er dan
ook voor gekozen om
hiervan een soort
fotorapportage te maken.
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Op zaterdag 3 juni deden Maaike en Eliza Damsteeg mee aan de Cuneraloop in Rhenen. Maaike finishte in
33:26 als zeventiende bij de vrouwen masters op de 5 km. Dochter Eliza liep de 10 km en reikte tot de
dertiende plaats bij de vrouwen senioren, waarvoor ze 56:31 nodig had.
Ook op 3 juni werd in Papendrecht aan de plaatselijke wielerronde een nieuw nummer toegevoegd: een loop
over 4 EM (6436 m). Bianca Gerritsen werd hier tweede bij de vrouwen (32:46). De mannen behaalden met
Jurgen Gerritsen (zevende in 24:05) en Robbert-Jan de Smit (tiende in 25:20) twee top-tien noteringen.
Daarnaast werd Sven Herberigs elfde (25:43).
Een week later, op 10 juni was er de echte klassieker in Papendrecht: de Nationale Lenteloop die al voor de
vijfendertigste keer werd gelopen. De wedstrijd telt inmiddels mee voor het Grote Rivieren Loopcircuit en daar
is dan ook uit te verklaren dat Fortius weer voor een groot aantal deelnemers zorgde. Anco Oomsen behaalde
daarvan het beste resultaat door de 10 km af te leggen in 38:25 en daarmee zesde te worden bij de mannen
senioren. De uitslagen:
MSen
6 Anco Oomsen

38:25

M35
13 Lennaert den Hoed 40:16
16 Henrik Barendregt 42:58
M45
34 Henk Visser
50:34
56 Edwin Zoomer
53:34
62 Eric Kweekel
54:44
68 Erik Jan Rem
56:36
76 Maurits van Vijfeijken59:09

M55
12 Daan van Strien
49:14
21 Hugo du Mez
51:40
29 Johannes de Jong 53:47
36 Sjoerd Visser
54:50
48 Kees Gladpootjes
58:47
50 Bob Smith
59:53
52 Jan van der Ham 1:00:34
62 Jan van Dalen
1:05:26

V35
17 Martine Verhulst

59:44

V45
23 Loes de Pee-Veth
58:46
30 Ellen Visser
1:00:23
MRecr, 5 km
13 Bas Lissenberg
15 Bas Nagtegaal

22:46
23:37

Op 11 juni deden drie Fortiusatleten in Bergen op Zoom mee aan de halve marathon die gelijktijdig werd
gelopen met de Brabantse Wal Marathon. Marcel Ruben werd vijfde bij de M55 in 1:45:51 en Hans van
Ginniken behaalde de elfde plaats in dezelfde categorie in 2:09:20. Marie-Louise Ruben liep bij de V45 naar
de dertiende plaats in 3:30:46.
Op 14 juni ging Jan Faes naar het hardloopgala in Gilze. Dat was niet voor niks, want hij liep daar de 5 km bij
de M60 en eindigde als tweede in een tijd net boven de twintig minuten: 20:06.
Op 15 juni hadden we weer een groot loopevenement in de buurt. Onze Inner Circle Runners organiseerden
de Inner Circle Run, een wedstrijd voor jeugd en volwassenen. We beperken ons hier tot de 5 en 10 km, die in
categorieën werd gelopen. Er waren fraaie overwinningen te noteren voor Annemarie Kersbergen (5 km
vrouwen senioren, Irene Vink 10 km V55 en Bas Nagtegaal, 10 km M65) en een aantal tweede plaatsen. Meer
informatie over de jeugdlopen en de resultaten van de Fortiusjeugd is te vinden in de jeugdrubriek. Het koste
wel even tijd om alle clubgenoten eruit te vissen, maar hieronder staat dan wel de uitslag van de atleten die
zich hadden ingeschreven onder de clubnaam “Fortius”.
5 km
VSen
1 Annemarie Kersbergen 19:37
8 Deborah Kubbinga
24:16
10 Eliza Damsteeg
24:47
V35
21 Marijke van der Hoeven 27:21
24 Brenda Jansen
27:31

27
51
54
70
81
82

Sandra van der Graaff
Simone Postma
Ineke Huijsdens
Jolanda Hofman
Sam Visser
Monica Buitendijk

V45
30 Esther Hofland
35 Karla Blommaert
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27:57
30:31
30:57
33:02
34:22
34:24

30:42
31:18

52 Angellique van Geenen 34:24
52 Elly Kilsdonk-Cohen
34:24
54 Annelies de Back
34:25
V55
5 Annet Urbanus
13 Edith Kock

27:59
43:53

MSen
35 Davey van der Hoek

21:40

112 Menno Weeda
129 Jelmer Visser

25:07
26:01

M35
3 Lennaert den Hoed
43 Arjan Van Die
122 Jarco Diephout

19:07
24:15
34:25

M45
12 Paul Hauser
13 Gerard Slotema
61 Ron van Herpen
94 André Veldhoen

22:26
22:46
28:30
34:15

M55
2 Marcel Ruben
3 Henk Visser
5 Johan van der Hoek
15 Bart Melsert
18 Pieter Geluk
46 Arie Van Namen

21:11
22:35
23:58
27:13
27:50
36:13

M65
2 Harm de Jonge
4 Jan Buitendijk
7 Dammes Tims

27:22
27:54
29:07

11 Dick Baan
12 Bert Verwijs
13 Dick Haartsen

33:01
34:21
34:21

10 km
V35
3 Judith Havermans

50:17

V45
12 Angelique den Uijl

57:29

V55
1 Irene Vink-vd Plank

46:05

V65
2 José Spiertz

1:04:48

MSen
17 René Verheij
28 Joost Goedegebure
29 Danny van de Fijnaart
36 Alain van Vugt
46 Jeffrey Derkx

43:49
45:54
45:55
47:21
49:24

M35
31 Marco Huijsdens

47:48

M45
4 Cor Hamels
7 Jan-Willem Mennink
9 Albert Martens
20 Lammert Gort
24 Remco Spruit
32 Sjon Vos

41:54
42:48
45:19
48:18
49:00
50:17

M55
7 Jan van Nes
9 Daan van Strien
10 Jan Brilman
17 Arie Nouwen
25 Leo Fioole
32 Jan Van der Ham
37 Dick Decrauw
38 Leo van Heiningen
39 Ferry Stutvoet

48:19
48:27
49:11
52:50
55:45
57:42
59:03
59:04
59:30

M65
1 Bas Nagtegaal

48:20

Op zaterdag 17 juni werd in Dieren de Veluwezoomtrail gehouden. Hieraan hebben Peter Vermeij en Ewoud
van Houwelingen deelgenomen. Peter liep de 18 km, deed daar 2:18:04 over en finishte als 97ste. Ewoud was
behoorlijk sneller, niet alleen in tijd (2:03:20), maar hij liep maar liefst 25 km. Geen wonder dat hij ook meer
van voren zat, het leverde hem de achttiende plaats op.

Wedstrijdkalender
Aan de kalender is te zien dat de vakantieperiode er aan komt. Niet zo veel wedstrijden in de directe
omgeving. 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 landelijke hardlooptijdschrift met kalender.
Juni
21
24
25
30

Dordrecht
Zierikzee
Roosendaal
Leerdam

Zoomer-Wantij-run
Ten Miles
Halve Marathon
Leerdam City Run

www.zoomerwantijrun.nl
www.avdeltasport.nl
www.halvemarathonroosendaal.nl
www.leerdamcityrun.nl

Juli
1
5
9
19
29
30

Chaam
Werkendam
Den Haag
Westkapelle
Maasdijk
Zoetermeer

Chaamloop
Van der Straatenloop
Strandmarathon
Stratenloop
VTM Tlecomloop
3Plassenloop

www.chaamloop.nl
www.stratenloopwerkendam.nl
www.denhaagstrandmarathon.nl
www.dynamica-sport.nl
http://vtmloop.nl
www.roadrunnerszoetermeer.nl

Bradelierloop
Heemparkloop

http://bradelierloop.nl
www.arvilion.nl

Augustus
12
De Lier
13
Zoetermeer

14

FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN
Onze trouwe schrijver Daniël Hermus zat ook deze maand niet stil en leverde weer een grote
hoeveelheid kopij. Op deze manier krijgen de prestaties van onze jeugd op de weg ook de aandacht
die het verdient. Als we nu ook eens zo iemand als Daniël kunnen vinden voor de baanwedstrijden
en de competities, dan zouden we weer een complete nieuwsbrief hebben. Wie biedt zich aan of
stuurt gewoon spontaan kopij, inclusief foto’, voor de jeugdrubriek?
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf,
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com.
[door Daniël Hermus]

Grote Rivieren Loopcircuit
Voor het Grote Rivieren Loopcircuit zijn er sinds de vorige nieuwsbrief twee wedstrijden gelopen.
Op zaterdag 20 mei is een groep Fortius jeugdleden richting Heukelum gereisd om daar mee te doen
aan de 13e Krakelingenloop. Tijdens deze loop liepen ze, afhankelijk van hun categorie, rondjes van
500 meter door een woonwijk en hierdoor was het voor de meegereisde supporters zeer
overzichtelijk om iedereen te volgen.
Sem Schoester en Tula Hermus waren als eerste aan de beurt en hoefden maar één rondje te
rennen. Sem eindigde als tweede bij de jongens en Tula als vijfde bij de meisjes.
Daarna was het de beurt aan Thomas en Ruben van Roosmalen, Yerne Biesterveld, Luuk Bosveld
en Novi Hermus. Deze categorie liep het rondje tweemaal. Podiumplaatsen waren er bij de jongens
voor Luuk (2de) en Thomas (3de) en bij de meisjes voor Novi (2de). Ruben en Yerne eindigden
respectievelijk op de vierde en achtste plaats. Als laatste was de grote jeugd aan de beurt met van
Fortius Timo de Kok en Freek Bosveld. Na drie rondjes rennen en knokken voor een goede plek
eindigde Freek op plek één en Timo op plek drie.
Drie weken later was een kleinere groep atleten present in Papendrecht voor de 35ste editie van de
Nationale Lenteloop. Deze loop werd
ook op de Papendrechtse
basisscholen gepromoot en dit was
te merken met een aantal van ruim
380 deelnemers. Sem en Tula waren
weer als eerste lopers van Fortius
aan de beurt voor twee rondjes over
de atletiekbaan. Sem finishte als
elfde van de 95 jongens en Tula als
22ste van de 114 meisjes. Daarna
waren Luuk en Novi aan de beurt
voor één rondje op de baan en
vervolgens een stuk over de
Papendrechtse geasfalteerde wegen
rondom het sportpark. Luuk eindigde
als vierde van de 54 jongens en Novi
mocht op de derde plek plaatsnemen
van de in totaal 69 meisjes.
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Overige wedstrijden
Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) zijn Tula
en Novi Hermus met de trein richting het centrum
van Delft gereisd om deel te nemen aan de
Trompper Optiek Golden Tenloop. Ze deden allebei
mee met de jeugdloop over 1 kilometer samen met
608 andere jeugdige deelnemers door het mooie
centrum van deze oude stad. Novi mocht na afloop
plaatsnemen op de tweede plaats van het podium
bij de meisjes en Tula eindigde op de 21ste plaats
van de in totaal 289 deelnemende meisjes.
Donderdagavond 1 juni waren de gezusters
Hermus, de gebroeders Bosveld, Timo de Kok en
Mees Schneider naar Barendrecht gegaan om te
proberen hun persoonlijke records aan te scherpen
op de Middellange afstand (Mila). Tula en Novi
Hermus en Luuk Bosveld waren als eerste aan de
beurt voor de 600 meter. Tula liep in haar serie
ruim 11 seconden sneller dan haar beste tijd en
klokte 2:48,71 minuten op de finish. Luuk
verbeterde zijn outdoor record ook met ruim 9
seconden naar 2:08,11 minuten en Novi verbeterde
haar tijd met ruim 5 seconden naar 2:13,69
minuten. Daarna was het de beurt aan de 1000
meter lopers. Novi had de 600 meter nog in haar
benen en kwam daardoor net boven haar PR uit, in
3:53,34 minuten. Timo en Freek Bosveld liepen in
dezelfde serie en konden zich goed aan elkaar
optrekken. Timo kwam iets boven zijn PR uit met
3:33,93 minuten en Freek liep ruim 1 seconde
sneller dan zijn PR in 3:35,95 minuten. Als laatste
was Mees aan de beurt die 0,3 seconde boven zijn
PR bleef in 3:38,47 minuten.

600 meter en liep ruim 2,5 seconden van haar PR
af in een tijd van 2:46,18 minuten en werd daarmee
tweede meisje. Novi Hermus liep de 1000 meter in
een tijd van 3:56,40 minuten en eindigde op de
vijfde plek.
De derde donderdag in juni was het op 15 juni en
dat betekende dat de jaarlijkse Bolidt Inner Circle
Run werd georganiseerd. Tijdens deze loop voor
het goede doel vond ook de Wisse Kids Run
plaats, verdeeld over een PuppiesRun en een
KidsRun. Afhankelijk van hun leeftijd moesten de
atleten één of twee rondes van 500 meter lopen
over de Laan van Welhorst in Hendrik Ido
Ambacht.
Na het ophalen van de startnummers in de
Sophiahal was het dringen om een goede plaats te
veroveren in het startvak. De Fortius atleetjes zijn
inmiddels gewend om een goede plek in te nemen
en af en toe, indien nodig, hun ellebogen wat
breder te maken om deze plek te behouden. Voor
de 500 meter lopers was het eigenlijk één grote,
lange sprint. De kids moesten ervoor zorgen om
voor het keerpunt een goede positie te hebben en
dan de laatste 250 meter proberen deze plek vast
te houden of toch nog wat kinderen in te halen.

Op zaterdag 3 juni zijn Tula, Novi en hun jongere
zusje Pepa naar het gezellige Zundert gereden om
daar mee te doen aan de 10de Van Goghloop. Pepa
mocht als één van de jongste deelnemers startten
in de jeugdloop over 500 meter. Samen met haar
vader Daniël eindigde zij als elfde meisje. Daarna
was Tula aan de beurt die hetzelfde rondje mocht
lopen en daar als vijfde meisje eindigde en als
laatste was Novi aan de beurt die op de dubbele
afstand in haar categorie als tweede meisje
eindigde.
Tijdens de jaarlijkse T-Meeting in Tilburg voor
senioren op maandag 5 juni werd er als
bijprogramma een middellange afstand gelopen
voor pupillen. Tula Hermus mocht van start op de
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Meerdere jeugdleden van Fortius zijn met een
grote beker naar huis gegaan. Hieronder lees je de
uitslagen van deze loop.
Uitslagen:
Meisjes 6-7 jaar 500 meter
1 Lise de Lange
19 Tula Hermus
Jongens 6-7 jaar 500 meter
1 Ghiandro Kleinmoedig
Meisjes 8-9 jaar 500 meter
3 Novi Hermus
Jongens 8-9 jaar 500 meter
7 Yerne Biesterveld
8 Leensey Bilkerdijk
11 Jesper Hurkmans
Meisjes 10-11 jaar 1000 meter
1 Lene in t Veld
3 Danine Markesteijn
24 Marit Merison
Meisjes 12-13 jaar 1000 meter
3 Yoni Markesteijn
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APENKOOIEN

COLUMN
HENK NUGTEREN
No 118

We deden het allemaal wel eens op school, of moesten het doen. Sommigen vonden het
stoer, anderen hadden er de pest in. Als je onhandig was kon je je nog bezeren ook.
Maar grote ongelukken bleven uit, de gymleraar zorgde er voor dat het relatief veilig
bleef. Bij paaltjesvoetbal sneuvelden meer knieën.
Sinds 2012 zijn er evenementen in opkomst die sterk lijken op het apenkooien, maar dan
voor volwassenen en veel extremer: obstakelraces. Er zijn er dit jaar al minstens
honderdvijftig in Nederland. En daarbij gebeurde afgelopen maand een dodelijk ongeluk.
Het (b)lijkt dus echt wel een extreme vorm van sport te zijn. Eerst hadden we de
opkomst van trails, een zuivere en natuurlijke vorm van hardlopen, aangepast aan het
landschap. Toen kwamen de bootcamps, een vrij onschuldige vorm van fartlektraining,
ook goed voor serieuze atleten. Maar de obstakelraces gaan over kunstmatig
opgeworpen hindernissen. En als je dat aan een creatieve parkoersbouwer overlaat,
gaat het van dol tot extreem en eindigt het bij levensgevaarlijk.
Waarom doen er zo’n 250 duizend mensen aan mee? Het lijkt te maken te hebben met
de hang naar steeds risicovoller gedrag. Het gewone is te gewoon en het gekke is niet
gek genoeg. We vereenzelvigen ons met Tarzans en Vikingen en denken daarmee
betere Germanen te worden. Of er nou ongelukken gebeuren of niet. De staat moet ons
beschermen tegen het piepkleine risico betrokken te raken bij een terroristische aanslag,
maar we zien niet af van risicovol gedrag in het verkeer of deelname aan een
obstakelrace. De perceptie is dat risico’s die we zelf zoeken veel kleiner zijn dan aan ons
opgelegde risico’s. Alsof de invloed die we erop hebben automatisch betekent dat de
kansen op ongelukken kleiner zijn, terwijl vaak het omgekeerde het geval is.
In ontwikkelingslanden vind je geen obstakelraces. Daar is het leven zelf al een grote
obstakelrace. Als je eenmaal hebt overleefd ga je toch niet nog eens de moeilijkheden
opzoeken? Ik heb ooit in Zambia eens voor de lol een kortere, maar niet onderhouden
bosweg genomen naar een wildpark, terwijl je er ook via een mooie, maar langere
asfaltweg kon komen. We gingen in een grote groep met motorfietsen en een auto, maar
liepen hopeloos vast in het manshoge gras en de diepe kuilen en moesten toen de
avond viel langs de kant in tentjes overnachten. Toen we de volgende ochtend de
moeilijkste stukken achter ons hadden, werden we door een militaire patrouille opgepakt.
Het was niet uit te leggen dat we dit voor de lol deden, spionnen waren we. Waarom zou
een mens de moeilijkheden opzoeken? De ambassade moest tussenbeide komen om
ons weer vrij te krijgen.
Zou het ook iets met luiheid te maken hebben? Hoe minder getraind, hoe groter de
uitdaging. Je kunt zonder veel training meedoen aan een obstakelrace zonder dat het
opvalt. Dat kan met een marathon ook. Maar na een keer of vijf gaat de lol eraf. Je kunt
wel als uitdaging nemen de volgende keer binnen de vier uur te finishen. En dan binnen
de 3:30, en zo door totdat je ergens in de 2 uur je grens bereikt. Maar daar moet je hard
voor trainen, uiteindelijk wel een keer of tien per week. En omdat we al vijftien uur actief
zijn op social media, ontbreekt het aan tijd. En dan worden we via diezelfde media warm
gemaakt voor de ultieme uitdaging: doe eens een obstakelrace. Met zo weinig mogelijk
tijd een zo groot mogelijk beleving ervaren. Sorry, maar dan besteed ik toch liever vijftien
uur per week aan training dan aan facebook.
In de atletiek hebben we al een prachtige hindernisrace op het programma: de 3000 m
steeplechase. Zou de obstakelrace ook een atletiekonderdeel zijn? Ik hoop het niet.
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AGENDA
JUNI 2017
Woensdag 21

Dordrecht

Zoomer WantijRun

Zondag 25

Zevenbergen

Competitie Masters

Dinsdag 27

Dordrecht

Onderlinge werpcompetitie

Dordrecht

Competitie Pupillen

JULI 2017
Zaterdag 1

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 juli 2017 op het volgende e-mailadres:
NieuwsbriefFortius@outlook.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van juli 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
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

LAATSTE NIEUWS:
Vrouwenploeg Fortius sluit competitie af met stijging in het klassement
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