JUNI 2018

Nieuwsbrief juni 2018

Aangesloten bij:

Jaargang 2, nummer 6

Omnivereniging Fortius
opgericht 5 juli 1896

Clubgebouw: Reeweghal, Sportpark Reeweg
aan het Halmaheiraplein 35 te Dordrecht

Contactgegevens op onze websites
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/contact
/adres-en-route-2

Postadres: Van den Broekerf 58
3315 SE Dordrecht

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

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 de tweede week van juli verschijnen.
Kopij kunt u uiterlijk tot 10 juli sturen naar:
NieuwsbriefFortius@outlook.com

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.

Inhoud van deze nieuwsbrief
pagina

pagina

Van de redactie

3

•

Kalender juni-juli-augustus

13

Van het bestuur

4

•

Hardloopclinic met Honore Hoedt

13

Clubrecords en ranglijsten

5

FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN

15

Nederlands record tienkamp M50

6

•

Energie Mila Meeting

15

BAAN EN INDOOR

7

•

Krakelingenloop Heulelum

15

•

Zes keer goud op NK Masters

7

•

Open meerkampwedstrijd Rijen

16

•

FORTIUS maakt opmars in competities

7

•

Pupillencompetitie Gorinchem

16

•

Competitie Junioren D en C

7

•

Avond4daagse met FORTIUS

17

•

Competitie Senioren

8

•

City Atlethics

18

•

Competitie Masters

9

•

Nationale Lenteloop Papendrecht

19

•

Competitie Junioren B

9

•

FBK Games

19

•

FORTIUS Track Meeting

9

Column Henk Nugteren

21

•

Uitslagen overige indoorwedstrijden

10

Agenda

22

WEG EN VELD

11

Colofon

23

•

11

Kopij insturen? Ja graag

24

Wedstrijden tussen 16 mei en 15 juni

2

VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
Veel goed nieuws van de competities hebben wij u dit
keer te bieden. Fortius is niet langer alleen goed in de
Nederlands record
Mastercompetities, maar nu komt ook de oudere jeugd
sterk opzetten. Wie weet kunnen we over een aantal
Tienkamp M50
jaar ook met de seniorenteams promotie maken naar
de hoogste klassen. Gezien ons ledenaantal horen we
daar echt landelijk gezien thuis. Nu het talent verder
voor
ontwikkelen en behouden.
Ook op de weg is er weer een stijgende lijn en dan
Jurgen van Berkum
vooral bij de vrouwen onder aanvoering van Annemarie
Kersbergen. Gezien haar leeftijd en inzet heeft ze de
zie bladzijde 5 en 6
potentie uit te groeien tot de nationale top. Lees over
haar podiumplaatsen in de rubriek Weg en Veld en
verbaas u over het aantal daarvan in een maand
behaald.
Nog een speciaal puntje van aandacht: Vanwege de komende vakanties van de
redactieleden hebben we de uiterste inzenddatum voor de komende nieuwsbrief moeten
vervroegen tot 10 juli. Houd er rekening mee dat kopij na die datum verstuurd de kans
loopt niet te worden opgenomen. Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere
kopij naar: NieuwsbriefFortius@outlook.com. Ook hier een aandachtspunt: Dit emailadres
is uitsluitend bestemd voor de redactie van de nieuwsbrief. Het sturen van afmeldingen
heeft dus geen zin, daarvoor is de ledenadministratie (zie kader hieronder). Ook andere
vragen en opmerkingen die niets met de nieuwsbrief te maken hebben kunnen wij niet
behandelen. Houd er bovendien rekening mee dat deze mailbox alleen in de periode rond
de deadline wordt geopend door de redactie. Voor het schrijven van kopij hebben we nog
extra aanwijzingen op bladzijde 24 toegevoegd.
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]

•

•

•

•
•

•

•

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing
voor alle organisaties (dus ook voor Fortius). In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat het
bestuur bezig is de vereniging AVG-bestendig te maken. Echter door omstandigheden duurt
het wat langer, maar wij zijn op de goede weg.
Het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht heeft eind
mei het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. Een opvallend onderwerp is dat de gemeente
het liefst zou zien dat de clubs op de sportparken Schenkeldijk, Reeweg, Krommedijk en
Stadspolders opgaan in vier grotere koepelverenigingen. Zo’n vereniging heeft meer kans om
te overleven en meer kans om voldoende vrijwilligers en bestuursleden aan te trekken. Wat dit
betekent voor Fortius is nog niet duidelijk. De volgende vragen zijn gerezen: moeten wij een
fusie aangaan met de verenigingen op het sportpark Reeweg of zou een verregaande
samenwerking ook tot de mogelijkheden behoren, waarbij iedere vereniging zijn eigen
identiteit blijft behouden? De verwachting is dat de gemeente op termijn met de
desbetreffende verenigingen in gesprek gaat. Mocht hierover meer nieuws te melden zijn, dan
zullen de leden worden geïnformeerd.
Veel leden zijn niet bekend met de regels op de atletiekbaan, waardoor soms irritaties bij
trainingen ontstaan. Op de website van Fortius zijn de regels vermeld:
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen/atletiek/1177-regels-voor-het-gebruikvan-de-atletiekbaan-bij-trainingen.
Om eventuele discussies te voorkomen bij trainingen, waarbij internet niet direct voorhanden
is, heeft het bestuur besloten om te onderzoeken of deze regels via borden langs de
atletiekbaan kenbaar kunnen worden gemaakt.
Bij het bestuur zijn klachten binnengekomen over de kwaliteit van de sportkleding van Macron.
De kledingcommissie heeft binnenkort overleg met Macron en zal ook dit punt bespreken. Van
de uitkomst daarvan zullen de leden worden geïnformeerd.
Ten gevolge van de verbouwing van de sporthal zijn er in diverse deuren nieuwe sloten
geplaatst en daarnaast is een aantal deuren inclusief sloten verplaatst. Omdat niet geheel
duidelijk meer is wie welke toegangssleutel nodig heeft, verzoekt het bestuur de
sleutelhouders om contact hierover op te nemen met de verenigingsmanager. Sleutelhouders,
die nog in het bezit zijn van een sleutel en deze niet meer nodig hebben, kunnen de sleutels
ook bij de verenigingsmanager inleveren.
Op maandag 25 juni 2018 zal de aannemer starten met de renovatie van een viertal
kleedkamers en doucheruimtes van de sporthal. De renovatie zal naar verwachting twee
weken duren. Gedurende deze periode zal er slechts één heren- en één dameskleedkamer en
-doucheruimte beschikbaar zijn.
De afgelopen maanden hebben Fortiusatleten en -atletes (jong en oud) geweldige prestaties
geleverd bij baan- en wegwedstrijden, competities en kampioenschappen, zowel individueel
als in teamverband, waarbij veel podiumplaatsen zijn behaald. Daarnaast werden er veel
persoonlijke, club en nationale records verbroken. Al deze prestaties zijn een goede promotie
voor Fortius. Het bestuur feliciteert de medaillewinnaars, maar heeft zeker ook waardering
voor hen die buiten de prijzen vallen. Het bestuur is trots om zulke atleten te hebben.

Met vriendelijke groet,

Jan van Dalen
4

secretaris Fortius

CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

NEDERLANDS RECORD JURGEN VAN BERKUM
Jurgen van Berkum besteedde het weekend van 9 en 10 juni aan een tienkamp in
het Brabantse Gemert. Hij deed er een aanval op het Nederlands record M50 en
slaagde glansrijk. Hij behaalde een puntentotaal van 7690 en daarmee verbeterde
hij het record dat op naam stond van Glenn Gentle, met niet minder dan 469
punten. Zijn prestaties: 100 m 12,59; ver 6,01; kogel 10,09; hoog 1,69; 400 m
53,95; 100 mH 14,70; discus 29,47; pols 3,70; speer 39,22; 1500 m 4:38,85.
Lees in zijn verslag op de volgende bladzijde hoe hij het zelf heeft ervaren.

CLUBRECORDS
Annemarie Kersbergen liep op zaterdag 19 mei in Heukelum op een gecertificeerd parcours de 10 km in een
tijd van 39,28. Dat was een verbetering met vier seconden van het bestaande clubrecord bij de vrouwen
senioren van Marieke Prince.
Voor de masters konden in diverse categorieën weer een aantal clubrecords worden opgetekend. Op dinsdagavond 15 mei werd de tweede wedstrijd in de onderlinge werpcompetitie gehouden. Wil Florusse verbeterde
er het clubrecord discuswerpen V70 naar 22,18 m. Dini Grootenboer vestigde met 6,96 m een clubrecord
gewichtslingeren V70. Joop van den Brink verbeterde het clubrecord discuswerpen M85 naar 20,74 m.
Tijdens de NK Masters die van 1 t/m 3 juni in Vught werden gehouden vestigde Carine Banga een clubrecord
hinkstapsprong bij de V50 met 9,07 m. Joke Torbijn verbeterde haar onlangs gelopen clubrecord op de 100
m met 0,35 naar 16,00. Jurgen van Berkum vestigde in 14,46 een clubrecord M50 op de 100 meter horden
en verbeterde zijn eigen clubrecord M50 op verspringen met 4 cm naar precies 6 meter.
Het Nederlandse tienkamprecord van Jurgen in het weekend van 9/10 juni in Gemert was uiteraard ook een
clubrecord M50. Bovendien verbeterde Jurgen daar het clubrecord verspringen met weer een centimeter en
verbeterde hij de clubrecords op de 400 meter en het polsstokhoogspringen.
Er sneuvelden nog drie clubrecords bij de masters tijdens de competitiewedstrijd op 10 juni in Vught. Albert
Lammers stootte 10,04 m met de kogel, een verbetering met 24 cm van het record M60 dat op naam stond
van Piet Barends. Wil Florusse verbeterde haar eigen clubrecord kogelstoten V70 naar 7,05 m. Jeanine
Katsman verbeterde het clubrecord kogelslingeren V45 naar 24,45 m. Het record stond sinds vorig jaar al op
haar naam.

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.

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.
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NEDERLANDS RECORD TIENKAMP M50
[door Jurgen van Berkum]
nog de hele dag gejureerd. De microfonist zette de druk er
meteen goed op door bij aanvang voor iedereen op de
baan mijn recordpoging aan te kondigen. De rest van het
weekend had ik veel aanspraak van bijvoorbeeld ouders
van junioren rond de baan, vaak jonger dan ikzelf.
Gelukkig was ik in onze wedstrijdgroep, met senioren en
A-junioren, gewoon een van de deelnemers. De sfeer
onder elkaar is altijd goed in een tienkamp: je moedigt
elkaar aan, geeft tips, troost na een slechte worp en deelt
samen de stress. Die stress moet je niet onderschatten.
Als je valt bij hordenlopen, of drie keer niet uitkomt bij
verspringen, dan is je hele tienkamp verpest. En je hebt
niet een week later weer een nieuwe kans.
Over de wedstrijd zelf kan ik kort zijn: het ging allemaal
geweldig. Op alle nummers heb ik dichtbij of boven mijn
meest optimistische inschatting gepresteerd. Ver, hoog en
horden zijn nummers die ik regelmatig doe en daar kon ik
dat verwachten. Maar de werpnummers liggen mij veel
minder en juist die gingen allemaal boven verwachting. De
afsluitende 1500 liepen we met alle senioren, A- en Bjunioren samen. De microfonist vond het prachtig dat ik
vanaf de tweede ronde op kop liep (“de oudste man in het
veld”) en uiteindelijk won. Met een mooie bos bloemen en
een heel grote lach op mijn gezicht reed ik zondagavond
terug naar Dordrecht.

Atletiekprestaties zijn heel meetbaar en objectief vergelijkbaar. Veel atleten zijn dan ook dol op cijfers. Ikzelf vind dat
ook een van de leuke aspecten van atletiek. En daarom
had ik de verbetering van het Nederlands record tienkamp
M50 als mijn belangrijkste doel voor 2018. Een nationale of
zelfs internationale titel is leuk, maar die hangt toch altijd af
van wie er toevallig meedoet en of jouw leeftijdsgroep toevallig meer of minder goede atleten telt. Maar de allerbeste
prestatie ooit, van alle generaties tot nu toe, vind ik leuker.
“Hoe lang heb je ervoor getraind?” vraagt een collega of
kennis wel eens. Kennelijk denken ze dat je met een aantal maanden hard trainen de technieken, kracht en conditie
voor tien atletiekonderdelen op kan bouwen. Ik antwoord
dan: “ruim 35 jaar”, en dan zie je hen weer vol onbegrip
kijken. Natuurlijk, Eelco Sintnicolaas heeft minder jaren
getraind voor het Nederlands record senioren, maar had
ook zeker tien jaar atletiekervaring voor zijn eerste toptienkamp, denk ik.
En dan is er nog iets dat ik anderen, zelfs sommige van
mijn trainingsmaatjes, niet goed kan uitleggen: ik vind mijn
prestaties niet bijzonder goed. Ik kijk altijd met veel bewondering naar anderen die 1,90 hoogspringen, of 40 meter
discuswerpen of de 5000 m in 15 minuten lopen. Dat kan
ik allemaal niet. Ik heb ook ooit de keuze voor de tienkamp
gemaakt, omdat ik nergens echt goed in was. En ik train
hard om het allemaal redelijk goed te doen…
Maar inmiddels zijn mijn redelijke prestaties op sommige
individuele onderdelen goed genoeg geworden voor titels
op het Nederlands kampioenschap voor masters en zijn ze
samen opgeteld in de tienkamp goed genoeg voor een
enorme verbetering van het 18-jaar oude Nederlands
record M50: van 7231 punten naar een nieuw totaal van
7690. En daar ben ik toch wel heel trots op.
Mijn missie begon al vorig jaar, toen ik nog 49 was. Ik ben
gaan trainen op lagere horden dichter bij elkaar, zoals dat
vanaf de 50 jaar nu eenmaal de regel is. Hordelopen wordt
daardoor echt een andere sport, meer sprinten en minder
verspringen, zeg maar. Ook heb ik meer aandacht besteed
aan de werpnummers en kracht in het bovenlichaam. Mijn
totale trainingsarbeid bleef wel ongeveer 7 uur per week
(verdeeld over drie trainingen), want er zijn nu eenmaal
grenzen aan het lichaam en de vrije tijd. In februari 2018
ben ik gaan zoeken naar wedstrijden waar ik als M50 een
tienkamp zou kunnen doen. Ik vond er twee: 9/10 juni in
Gemert en 6/7 juli in Best. Ik heb bij allebei ingeschreven,
omdat er veel mis kan gaan: net iets verkeerd gegeten
voor de wedstrijd, slecht weer, je aanvangshoogte missen
bij polsstok, enz. Daarmee dupeerde ik wel de masterscompetitieploeg, die op 10 juni zich moest kwalificeren
voor de landelijke finale in september (wat ze zonder mij
glansrijk hebben gedaan, gelukkig!).
Mijn ouders, allebei 80 jaar en heel gezond, wonen vlakbij
Gemert, dus daar ben ik vrijdag al heen gegaan om me
zaterdag een lange rit te besparen. Om wat terug te doen
voor de wedstrijdorganisatie heeft mijn vader op zaterdag
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BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

Zes keer goud op NK Masters
In het weekend van 1 t/m 3 juni werden de Nederlandse kampioenschappen baan voor masters
gehouden, voor het tweede opeenvolgende jaar georganiseerd door AV Gouda. Het was voor
Fortius een succesvol NK met zes gouden medailles, een zilveren en een bronzen medaille. Evelien
van Zwanenburg schreef een wedstrijdverslag dat op onze website te lezen is onder de volgende
link: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1400-zes-keer-goud-op-nk-masters-2018

Fortius maakt opmars in de competitie
Fortius is op vele fronten bezig aan een opmars in de competitie. In de masterscompetitie hebben
zowel de mannen- als de vrouwenploeg zich geplaatst voor de landelijke finale op 23 september. De
jongensploeg die deelneemt aan de competitie voor B-junioren is er in geslaagd zich bij de eerste
twaalf te plaatsen en zijn daarmee ook zeker van een finaleplaats. Die finale wordt op 16 september
gehouden. Het Fortiusteam van de meisjes junioren D ligt eveneens op koers voor een finaleplaats,
maar zij moeten hun kwalificatie nog veilig stellen in de derde competitiewedstrijd op 30 juni in
Gorinchem. De locaties waar de finales worden verwerkt, zijn op dit moment nog niet bekend.

Competitie Junioren D en C
Zaterdag 19 mei werd op de Nenijtobaan bij Rotterdam Atletiek de tweede wedstrijd in poule 60 in de
competitie voor D- en C-junioren gehouden, waar Fortius met zes teams aan meedeed. Het eerste
team van de D-meiden van Fortius heeft het in Rotterdam fantastisch gedaan. Ze wonnen met ruime
afstand de poulewedstrijd en klimmen met twee plaatsen naar de zesde plek in de landelijke
tussenstand. Ze stevenen daarmee af op een kwalificatie voor de landelijke finale, waarin de twaalf
sterkste ploegen van Nederland het tegen elkaar opnemen.
Helemaal zeker van een finaleplaats zijn de meiden pas na de derde wedstrijd, maar het moet raar
lopen willen ze het niet halen. Het eerste team van de jongens D deed het met een derde plaats in
Rotterdam ook prima. Landelijk staan de jongens D van Fortius op de 36ste plaats van de 217 teams.
De tweede teams van de jongens en de meisjes D werden in Rotterdam beide negende. De Fortiusploegen van de jongens en meisjes C waren niet compleet. Ze eindigden in Rotterdam op een zesde
en zevende plaats.
De junioren van Fortius leverden goede persoonlijke prestaties. We noemen er hier enkele.
Cristy Pieter was op de 60 m in 8,42 weer iets sneller dan in de vorige wedstrijd en ze sprong precies
5 meter ver. Behalve Cristy heeft Fortius nog een andere snelle sprintster: Anniek de Lange liep de
60 m in 8,73. Eva Rijnsaardt won het speerwerpen met 31,18 m en stootte de kogel 10 meter ver.
Merel Dielessen liep in 11,45 een goede 60 m horden.
Jorrit Bruggema liep in 2:20,96 een snelle 800 meter. Wessel de Lange liep met 19,88 een mooie tijd
op de 150 m en wierp de speer 31,96 m ver weg.
Freek Bosveld en Mees Schneider liepen beiden een goede 1000 m. Freek werd derde in 3:16,61, op
de voet gevolgd door Mees in 3:17,10. Yuma van Dijkhuizen won de 80 m horden in 14,44.
Hannah Reijenga liep de 800 m in een persoonlijk record van 2:42,32.
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Competitie senioren
Zondag 27 mei werd bij DJA in Zundert de tweede voorronde in poule 13 van de seniorencompetitie
in de 3de divisie verwerkt. Fortius deed er mee met een mannenteam en twee vrouwenteams die het
alle drie heel goed deden. De vrouwen van Fortius eindigden in de poulewedstrijd als tweede en het
mannenteam werd derde. Het tweede vrouwenteam wist ook nog drie ploegen achter zich te laten.
In de landelijke tussenstand is de eerste vrouwenploeg met zeven plaatsen gestegen naar 17de
plaats. De mannenploeg maakte een sprong van de 38ste naar de 21ste plaats.
Veel Fortiusatleten verbeterden hun persoonlijk beste prestaties. Een prettige bijkomstigheid was
dat er geen enkele keer een teveel aan windvoordeel werd gemeten. Wel moest de wedstrijd even
worden stilgelegd om te schuilen voor een onweersbui.
Vrouwenploeg
Milet Hoornaar zette mooie tijden neer op de sprintonderdelen. De 100 m liep ze in 13,05 en de 200
m in 27,11. Miranda van Dijk (MB) liep in 63,91 een uitstekende 400 meter. Marit Uilhoorn (MB) was
een belangrijke troef in het Fortiusteam, want zij liep niet alleen de 800 meter in een prima tijd van
2,34,39, maar ook nog eens de 3000 m in 12:23. Tes van Noort (MB) bracht een vracht punten
binnen door 1,50 m hoog te springen. Sophie van der Spoel overtrof zichzelf bij het hinkstapspringen.
Met 10,07 m passeerde zij voor het eerst de 10-metergrens. Op de 400 m horden overtroefde de
loopster van de tweede Fortiusploeg die van de eerste ploeg. Joyce Walgers van Fortius 2
verbeterde haar persoonlijk record met 2,5 seconde naar 81,42.
Het estafetteteam, bestaande uit Miranda, Sophie, Tes en Sabine Simoiu, boekte in 51,90 een
klinkende overwinning op de 4 x 100 m.
Mannenploeg
Op de 100 meter doken Dale Casilio en Arther
Kuwas (JB) onder de 12 seconden: Dale 11,87,
Arther 11,96. Op de 400 meter zette Fortius twee
snelle B-junioren in: Quinten van der Elst en Tibo
Visser. Quinten was in 52,19 de snelste van de
twee. Tibo liep de 400 m in 52,26. Later op de dag
liep hij ook nog de 1500 m in 4:21,55. Levi Casilio
(JA) liep in 23,53 een snelle 200 meter. Duane van
Dijkhuizen (JB) bracht voor Fortius 781 punten in
het laatje door 3,90 m polsstokhoog te springen.
Ook master Jurgen van Berkum leverde een
belangrijke bijdrage aan de seniorenploeg van
Fortius. Op het onderdeel hoogspringen lijken de
jaren geen vat op hem te kunnen krijgen, want hij
sprong gewoon weer even 1,70 m hoog. De 400 m
horden liep Jurgen in 58,90, waarmee hij en
passant een clubrecord M50 in de boeken zette. Op
de werponderdelen zagen we eveneens een master
in de ring verschijnen. Robert Florusse zorgde
ervoor dat ook op kogel en speer de nodige punten
binnen kwamen.
De 4 x 100 m werd gelopen door Arther, Dale, Levi
en Quinten. De mannen lieten een mooie 44,99
Levi Casilio in de bocht van de 200 m. Goed voor 23,53.
voor zich klokken.
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Competitie Masters
In Vught werd op zondag 10 juni de tweede wedstrijd in poule 23 van de masterscompetitie
gehouden. Fortius deed met een vrouwenteam en een mannenteam mee. Het doel van beide teams
was om zich definitief te kwalificeren voor de landelijke finale. Dat lukte. In de poulewedstrijd op de
baan van Prins Hendrik werd het vrouwenteam derde en het mannenteam vierde. In het landelijke
klassement staat zowel het mannen- als het vrouwenteam bij de eerste twaalf ploegen, zodat Fortius
in september met twee mastersteams mag deelnemen aan de landelijke finale.
Competitie Junioren B
Het bleef zondag 10 juni lang spannend in Gorinchem tijdens de tweede competitiewedstrijd voor de
junioren B, waaraan Fortius met drie teams deelnam. Pas na afloop van de wedstrijd en toen alle
standen waren opgemaakt werd duidelijk dat het de jongensploeg van Fortius gelukt was om zich bij
de eerste twaalf ploegen van Nederland te plaatsen, wat betekent dat ze mee mogen doen aan de
landelijke finale in september. Geen geringe prestatie in een competitie met 86 teams.
In de poulewedstrijd in Gorinchem werd de jongensploeg derde, net als team 1 van de B-meisjes.
Het tweede meisjesteam werd op de baan van Typhoon tiende. Team 1 staat landelijk 21ste en Team
2 staat 57ste.

Eerste editie Fortius Track Meeting
Donderdagavond 14 juni vond de eerste editie van de
Fortius Track Meeting plaats, een onderdeel van het
Run2day Rotterdam Baancircuit. De hoofdafstand
was de 3000 meter, met in totaal 66 deelnemers,
verdeeld over vier series. De laatste en snelste serie
bood de toeschouwers een waar spektakel. Een
kopgroep van vijf snelle mannen leek lange tijd aan
elkaar gewaagd, totdat Ruben Scheurwater er bij het
ingaan van de laatste ronde de turbo opzette en
iedereen zijn hielen liet zien. In een nieuw baanrecord van 8:40,25 kwam hij als winnaar over de
streep.
Bij de vrouwen presteerde Annemarie Kersbergen
Ruben Scheurwater plaatst de beslissende versnelling.
met een tweede plaats in 10:53,47 uitstekend. Haar
tijd was onder het baanrecord voor de vrouwen, maar
de nog snellere Elsemieke Kin van PAC ging met de
eerste prijs en de bonus voor het baanrecord naar
huis. Anna van Stigt van Fortius werd in 12:19,04
derde.
Anco Oomsen (MSen) zette in 9:43,74 een mooie
prestatie neer. Irene Vink (V55) liep 12:32,66, wat 20
seconden sneller was dan vier dagen eerder in de
masterscompetitie.
Het voorprogramma van de Trackmeeting bestond uit
enkele sprintnummers. Miranda van Dijk (MJB)
verbeterde haar persoonlijk record op de 100 m naar
13,28. Dale Casilio (MSen) liep in 11,70 ook een
persoonlijk record en Quinten van der Elst (JJB)
evenaarde het zijne met 11,83.
Annemarie Kersbergen in de strijd om de overwinning.
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Een impressie van een
ontspannen start tijdens
de Fortius Track Meeting.
Hoewel? Is dit geen valse
start van nummer 316?

Uitslagen overige baanwedstrijden
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze website gepubliceerd onder “uitslagen”: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius.
Een samenvatting van de uitslagen in de afgelopen
weken:
Donderdagavond 17 mei werd in Barendrecht de
Energie Mila Trackmeeting georganiseerd. Het was
de tweede wedstrijd in het Run2day Rotterdam
Baancircuit. Ondanks het wat gure weer was een
flink aantal atleten van Fortius naar de baan van
CAV Energie gekomen om een van de middenlange afstanden te lopen. De B-junioren Tibo
Visser en Quinten van der Elst liepen de voor hun
categorie incourante 600 meter en beide doken
onder de (officieuze) clubrecordtijd voor jongens
junioren B. Tibo was in Barendrecht in 1:25,73 de
snelste B-junior en Quinten werd in 1:27,37
tweede.
Geholpen door een sterke rugwind werden op de
T-meeting in Tilburg op maandag 21 mei bijzonder
snelle tijden op de sprintonderdelen gelopen. De Tmeeting is een wedstrijd met een nationale status,
die jaarlijks door AV Attila wordt georganiseerd op
tweede pinksterdag. Ook enkele atleten van Fortius
profiteerden van de wind op de toch al snelle
mondobaan. Milet Hoornaar (VSen) zette in 12,74
een schitterend persoonlijk record op de 100 m op
de klokken. Op de 200 meter doken de broers Levi
en Dale Casilio onder hun persoonlijke beste tijden.
Levi (JJA) liep 23,09 en Dale (MSen) 23,74. Door
het teveel aan rugwind (variërend van +3,2 tot +4,3

m/s) zijn de tijden niet geldig voor de ranglijsten of
officiële records. Saskia van der Boor (MJA) ging
bij het polsstokhoogspringen over een hoogte van
3,40 m.
Saskia won donderdagavond 24 mei op het
Avondje Polsstokhoogspringen van AV Sprint in
Breda de wedstrijd met 3,30 m.
Op de Open Hoeksche op 9 juni in Oud-Beijerland
was een baanwedstrijd voor alle categorieën met
veel sprint-, horden- en springonderdelen. Dertien
deelnemers van Fortius waren er. Milet Hoornaar
(VSen) liep snelle tijden op de 100 en 200 m: 13,05
en 26,85. Ook de broers Casilio zetten mooie tijden
neer. Levi (JJB) met 11,58 op de 100 m en Dale
(MSen) met 23,36 op de 200 m.
In het weekend van 9 en 10 juni werd op het
Stadhuisplein in Rotterdam polsstokhoog
gesprongen. Aan deze wedstrijd namen zeven
atleten van Fortius deel. Duane van Dijkhuizen
(JJB) verbeterde zijn persoonlijk record met 1 cm
naar 4,01 m. Zijn jongere broertje Yuma (JJD)
sprong met 2,41 m ook een persoonlijk record.
Saskia van der Boor (MJA) ging over 3,21 m.
Nynke Kuipers (MJC) sprong 2,61 m. Voor Karlijn
Schouten (MJB) staat 2,51 m in de uitslagen
genoteerd en ook Kaan Mollaoglu (JJB) ging over
die hoogte heen.
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

De periode waarover we verslag uitbrengen stond voor onze
wegatleten voornamelijk in het teken van het Grote Rivieren
Loopcircuit omdat er vlak achter elkaar twee wedstrijden waren:
in Heukelum en in Papendrecht. Verder ontvingen we nog een
mail met een marathontijd van 4:16:24 voor Teus van Os bij de
M45. Maar welke marathon betrof het en wanneer was dit? Zo
Foto Jos Nieuwland
kunnen we er voor deze rubriek niet veel mee. Als je een
prestatie wilt doormailen, vermeld dan minimaal: datum, plaatsnaam, afstand, plaats (eventueel in
categorie) en tijd. Verdere informatie zoals omstandigheden en wedstrijdverloop zijn ook welkom en
kunnen handig zijn om er een verhaal omheen te schrijven.
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 10 juli binnen zijn op
nieuwsbrieffortius@outlook.com.

Wedstrijden tussen 16 mei en 15 juni
de 39ste plaats Ronald Dingemanse in 30:48. Een
stuk sneller liep Jan Faes bij de M60. Hij werd
tweede in 20:21. Ook kwamen we good-old Jan
Buitendijk (23ste in 26:10) en Henk Garama (33ste in
28:07) in deze categorie tegen.
Op de 10 km wisten de dames zowel bij de meisjes
tot 20 jaar als bij de senioren te winnen. In de
jongste categorie zegevierde Eliza Damsteeg in
51:45 en bij de VSen Anna van Stigt in 44:34. Bij
de heren liep zoals hierboven al geschreven Anco
Oomsen zijn tweede afstand van de avond. Hij
haalde met een vierde plaats net het podium niet
(36:46). Jan-Willem Mennink deed dat wel door er
bij de M50 met de overwinning vandoor te gaan
(41:07). Bij de M55 werd Leon Goor zesde in
47:34, Arie Nouwen achtste in 48:47 en Jan
Brilman negende in 48:56. Bij de oudste categorie,
de M60+ noteerden we Johan de Jong op de
achtste plaats in 50:36.

De eerste wedstrijd in de periode waarover we
verslag uitbrengen was al meteen op woensdagavond 16 mei de Verkerkloop in Zwijndrecht. Het
evenement is inmiddels uitgegroeid tot een massaloop met in totaal bijna 3500 deelnemers. Vandaar
dat de zoektocht door de uitslagen zonder clubnaamvermelding weer een flinke klus was. Zonder
de pretentie te hebben volledig te zijn haalden we
de volgende atleten eruit. Opmerkelijk was dat het
de vrouwen waren die aan de weg timmerden met
vier overwinningen, tegen twee bij de mannen.
Op de 5 km VSen won Annemarie Kersbergen met
overmacht in 18:26. Margriet Halbertsma kwam als
derde in 21:25 ook op het podium terecht. Op de
achtste plaats vonden we Saskia Kersbergen (zus
van, ook Fortiuslid?) in 22:51. Lisette Brilman staat
genoteerd op de 32ste plaats (26:29) en ook daar
volgde waarschijnlijk zus Nicoline (40ste in 26:53).
Omdat de ledenlijst door de nieuwe privacywet niet
meer vrij te raadplegen is, blijft ook hier de vraag
open of zij Fortiuslid is. Ook bij de V40 was de
overwinning voor Fortius: Nay Seddik won hier
eveneens met grote voorsprong in 20:13. Bij de
V45 noteerden we Maaike Damsteeg (18de in
29:52) en bij de V55 Yvonne Brilman (5de in 28:48).
Op de 5 km MSen sloot Anco Oomsen voor een
bedrijventeam de 5 km als negende in 18:23 af, om
daarna nog voor zichzelf de 10 km te lopen. Erwin
van Diemen zorgde voor een van de twee herenoverwinningen. Hij deed dit bij de M45 in 18:14. Bij
de M50 kwam Elroy Urbano Cruz als derde in
19:29 ook op het podium. Bij de M55 vonden we op

In Heukelum werd op 19 mei het Grote Rivieren
Loopcircuit vervolgd. Wederom veel deelname van
Fortius en ook weer successen. Wederom waren
het de vrouwen die de beste klasseringen
bereikten. Annemarie Kersbergen won deze 10 km
in 39:28 onbedreigd en Margriet Halbertsma werd
keurig tweede in 44:46. De tijd van Annemarie is
een verbetering van het oude clubrecord van
Marieke Prince met vier seconden (zie ook rubriek
clubrecords). Bij de V45 werd Annemarie
Malschaert 21ste in 56:01. Wendy Zijderveld liep
een 5 km recreatieloop in 28:28.
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Bij de heren werd Lennaert den Hoed in 38:10
vierde bij de M35. Hij werd op de zesde plaats
gevolgd door Jeffry de Ridder die met 39:29 ook
nog ruim binnen de veertig minuten finishte. Bij de
M45 waren er Wilfred Krol (25ste in 44:23) en Dick
van Kerkhof (33ste in 46:12). Tenslotte ook twee
man bij de M55: Johan de Jong (50:55 voor een
27ste plaats) en Kees Gladpootjes (53:51 voor een
41ste plaats).

van Harskamp (zeventiende in 2:17:48), Toos
Volmer (twintigste in 2:18:10) en Carola Geurts
(33ste in 2:26:02).
Bij de M40 werd Jeffry de Ridder tiende in 1:43:01.
Jürgen Gerritsen stond als derde op het podium bij
de M50 en liep 1:36:31. Ook zagen we hier Sjon
Vos op de 46ste plaats (2:13:51). Bij de M60 was
Fortius in ieder geval goed vertegenwoordigd met
Sjoerd Visser (tiende in 2:07:10), Hugo de Mez
(zestiende in 2:11:19), Harry Bouw (twintigste in
2:20:32) en Jos Nieuwland (27ste in 2:32:06).

Ruben Scheurwater won op 27 mei de 15 km
tijdens de Haagse Beemdenloop in Breda. Zijn tijd
was 50:36 en hij won daarmee onbedreigd.
In Nijmegen werd op dezelfde dag de Marikenloop
gehouden, uitsluitend voor dames. Cora Zeegers
liep er de 10 km en werd 136ste in de categorie V45
met een tijd van 1:08:27. Eliza Damsteeg koos voor
de 7,5 km en werd in 37:48 derde bij de junioren.
Ook al op 27 mei deden heel wat Dordtenaren mee
aan de Halve van Renesse. Of zij ook allemaal lid
zijn van Fortius en of er ook Fortiusleden van
buiten Dordrecht hebben deelgenomen is moeilijk
te controleren omdat geen clubnamen in de
uitslagen zijn vermeld. We vermelden daarom
hieronder de bij de redactie bekende atleten en
claimen dus niet volledig te zijn.
Annemarie van Kersbergen deed bij de VSen weer
van zich spreken door het podium te halen. Het
werd dit keer een derde plaats in 1:42:23. Ook
Anna van Stigt deed het met de zevende plaats
goed (1:55:49). Bij de V40 noteerden we Caroline
MSen
4 Anco Oomsen
17 Joost Goedegebure

37:05
45:47

M35
6 Jeffry de Ridder
8 Lennaert den Hoed
14 Matthijs van Almen
32 Andrew Reichardt

39:54
40:18
44:04
49:48

M45
20 Wilfred Krol

44:33

Op 2 juni werd Nay Seddik in Papendrecht tweede
op de 4 mijl. Haar tijd was 26:07 en Monique
Raaijmakers volgde haar in 27:30 als vierde.
Maandagavond 4 juni werd Saskia Kersbergen
tweede bij de vrouwen op de 6,5 km Singelloop in
Woerden. Zij gebruikte 29:34 voor deze afstand.
Jan Faes liep op woensdag 6 juni de Pagnevaartloop in Oudenbosch. Hij eindigde als tiende bij de
M55 in 48:32.
Op 9 juni was het alweer de volgende wedstrijd van
het Grote Rivieren Loopcircuit. Dit keer vormde de
36ste Nationale Lenteloop in Papendrecht het decor.
En omdat dit dicht bij huis is was Fortius uiteraard
weer prima vertegenwoordigd. En weer waren het
de vrouwen die op deze 10 km voor podiumplaatsen zorgden. Annemarie Kersbergen won wederom
en Margriet Halbertsma werd dit keer derde.
Uitslagen hieronder:

44 Andre van Dam
51 Erik Jan Rem
54 Albert Martens
M55
24 Arie Nouwen
30 Lambrecht van Dijk
32 Johan de Jong
52 Bob Smith
65 Dick Piket
68 Jan van der Ham
75 Jan van Dalen

51:42
52:20
53:06

51:49
53:37
54:41
57:43
1:03:28
1:04:12
1:07:37

VSen
1 Annemarie Kersbergen 39:51
3 Margriet Halbertsma
47:19
V45
10 Jacqueline Koene
13 Toos Volmer
30 José Spiertz
Trimloop 5 km
46 Rob Velthoen

53:12
55:23
1:03:58

25:20

Trails
Marcel Ruben deed op 27 mei mee aan de Ketelwaldtrail in Milsbeek. Deze trail was 33 km lang en Ruben
finishte als 31ste in 3:13:49. De Leudal trail in Heythuysen op zondag 3 juni kreeg bezoek van Caroline
Kemper. Zij liep de 21 km lange natuurloop in 2:50:40 en finishte daarmee als 42ste bij de vrouwen.
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Wedstrijdkalender juni, juli en augustus
Zoals gebruikelijk zijn er in de vakantiemaanden minder wedstrijden in de directe omgeving
van Dordrecht dan we tijdens de rest van het jaar gewend zijn. Maar er zijn wel veel meer
evenementen in de vakantiegebieden. Zoek ze op bekende sites zoals de KNAU-site
www.hardlopen.nl of op www.uitslagen.nl of vergelijkbare sites in het buitenland. Geef een
extra dimensie aan je vakantie en laat ons er van meegenieten door je ervaringen op papier te
zetten en naar de redactie te sturen.
Juni
21
24

H.-I.-Ambacht
Roosendaal

Inner Circle Run
Halve Marathon

www.innercirclerun.nl
www.halvemarathonroosendaal.nl

Leiden
Dordrecht
Westkapelle
Zoetermeer

Leidse Houtloop
Zoomer Wantijrun
Stratenloop
Plassenloop 5 km

www.leidenatletiek.nl
www.zoomerwantijrun.nl
www.dynamica-sport.nl
www.roadrunnerszoetermeer.nl

Strandloop
Bradelierloop

www.avflakkee.nl
www.bradelierloop.nl

Juli
1
4
18
29

Augustus
3
18

Ouddorp
De Lier

Hardloopclinic met topcoach Honore Hoedt
[door Caroline Bijl]

Een aantal maanden geleden werd binnen de hardloopgroep van de maandag, woensdag en zaterdag
het idee geopperd om een keer een leuke leerzame training met een topcoach te organiseren.
Het is immers altijd verfrissend om nieuwe kennis
en inzichten op te doen. Ook voor ons als recreatieve hardlopers. Een gezellig uitje met loopmaatjes en nieuwe dingen leren. Dat was ons doel. En
wie anders zou een dergelijke training nou beter
kunnen verzorgen dan oud bondscoach Honore
Hoedt? De coach van verschillende Europees kampioenen als Arnoud Okken, Bram Som en wereldkampioen Sifan Hassan. Geweldig dat hij voor ons
een plekje in zijn drukke agenda kon vinden.
Op 2 juni was het zover. Om kwart voor tien vertrokken we met een select groepje trainers en
lopers vanaf de parkeerplaats bij de Reeweghal
richting Warnsborn (Arnhem/Hoge Veluwe), de

vaste locatie waar Honore Hoedt wekelijks zeer
gepassioneerd zijn atleten traint. Eenmaal gearriveerd op het schitterende Landgoed Warnsborn,
mochten we allereerst een kijkje nemen in de
keuken van een groepje supertalenten.
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Heel indrukwekkend om jonge topatleten zoals
Jasmijn Lau (Europees junior kampioen), Anita
Hinriksdottir en Anna Hightower aan het werk te
zien onder de bezielende leiding van een trainer
met veertig jaar ervaring in de atletiekwereld. Mooi
om te zien dat, ondanks dat er topsport bedreven
wordt, er zo’n gemoedelijke sfeer hangt. Plezier in
het lopen staat duidelijk voorop. Elke
zaterdagochtend trainen zij op deze prachtige
locatie: het Rondje Warnsborn oftewel het ‘Rondje
van de Europese kampioenen’. Een mooi
trainingsrondje van 840 meter midden in de natuur
waar zowel kampioenen als recreanten (onder
toeziend oog van grazende Lakenvelders) hun
trainingsuren maken met behulp van een
snelheidstabel: trainen op maat. Een inspirerende
omgeving waar je spontaan lekkerder en harder
gaat lopen. Overigens is deze huidige sportieve
plek ook van historische waarde. Op dezelfde plek
heeft Anne Frank ooit haar vakantiefoto’s
geschoten. Heel indrukwekkend om daar te staan.
Na het parcours te hebben verkend, gingen wij om
half twaalf vol enthousiasme aan de slag met
Honore. Een ontzettend hartelijke en benaderbare
trainer. Na een kort inlooprondje, begonnen we aan
de warming up waar meteen veel aandacht werd
besteed aan coördinatie en stabiliteit. We hebben
leuke nieuwe oefeningen geleerd die we zeker in
onze vervolgtrainingen gaan toepassen. Er werd
heel veel aan looptechniek gewerkt waarbij Honore

vooral de nadruk legde op de juiste houding van de
armen (“Let op! Niet de ‘bikini-run armswing’ of de
‘Lucky Luke-houding!”), rompstabiliteit en de juiste
paslengte. Geweldig om mee te maken, hoe hij met
behulp van video-opnames aandacht had voor elke
loper en voortdurend op maat aanwijzingen gaf die
je meteen kon toepassen. Een trainer die
opbouwende kritiek en motiverende opmerkingen
perfect combineert. Heel leuk en leerzaam.
De clinic sloten we af met een stevige
tempotraining op het befaamde rondje Warnsborn.
We werden ingedeeld in drie groepen, gebaseerd
op onze 10 km snelheid en moesten het rondje vier
tot vijf keer lopen op de juiste snelheid (volgens de
snelheidstabel). De belangrijkste les of misschien
wel een bevestiging van wat we al een beetje
wisten: we lopen te vaak te snel. Juist meer
duurloop implementeren en vaker langzaam lopen
om sneller te worden; conditieopbouw van onderuit,
luidde het advies. Daar gaan we zeker aan werken.
En toen was het opeens twee uur. De tijd was
omgevlogen. Zonder dat we er erg in hadden,
waren we een uur langer doorgegaan. Dankjewel
Honore. Maar wat hebben we ontzettend veel
geleerd, gelachen en plezier gehad tijdens deze
mooie hardloopclinic. Een supercoach op een
schitterende trainingslocatie met enthousiaste en
gezellige loopmaatjes. Ik denk dat ik voor de groep
mag spreken als ik zeg dat dit zeker voor herhaling
vatbaar is.

14

FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf,
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com.
[door Kiki en Daniel Hermus]

Energie Mila Meeting
Op de zonnige donderdagavond 17 mei werd door CAV Energie de tweede wedstrijd uit het
Run2Day Baancircuit georganiseerd met in het hoofdprogramma de 1000 meter. Voorafgaand aan
deze wedstrijd stond er een 600 meter en steeplechase in het voorprogramma.
Een aantal Fortius-jeugdleden stonden hier aan de start. Tula Hermus (MPC) werd vijfde in haar
categorie in 2:44,38 en Jesper Hurkmans (JPA2) eindigde op de zevende plaats met 2:10,63. Jesper
kwam met zijn tijd ook binnen in de Fortius Top10 allertijden lijst op plaats acht bij de A-pupillen.
Daarna was het de beurt aan Luuk Bosveld (JPA1) die derde werd in 3:41,06 en Novi Hermus
(MPA2) die zesde werd in 3:46,93. Hieronder foto’s van Sandy van der Heydt.

Tula Hermus (432) moet duwen voor een goede startpositie.

De start van Jesper Hurkmans op de 600 m.

Krakelingenloop Heukelum
Zaterdag 19 mei reisden acht Fortius-jeugdleden af richting
Heukelum voor de vierde wedstrijd uit het Toyota Schouten
Loopcircuit. In de straten rondom dorpshuis de Krakeling werden
de jeugdlopen afgewerkt.
Als eerste stonden Noah van Bezooijen, Anne Schoester en Tula
Hermus aan de start voor een wedstrijd over ongeveer 500 m.
Noah eindige als vijfde bij de jongens en Anne als vierde bij de
meisjes. Tula mocht met haar tweede plaats op het podium
plaatsnemen. Daarna was het de beurt aan Yerne Biesterveld,
Ruben van Roosmalen, Sem Schoester en Luuk Bosveld om met
elkaar de strijd aan te gaan over 1000 meter. Sem finishte als
zesde, Yerne als vierde en Ruben en Luuk mochten op het
podium plaatsnemen als respectievelijk derde en eerste.
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Luuk als winnaar in het midden op een
geïmproviseerd podium. Rechts Ruben
op de derde plaats.

Open Meerkampwedstrijd Rijen
Zaterdagmorgen 26 mei stonden er zes Fortius-pupillen op de atletiekbaan van AV Spiridon te Rijen
om deel te nemen aan een vierkamp: een sprintafstand, twee technische onderdelen en een lange
afstand.
Tula Hermus deed mee bij de meisjes pupillen C en moest daar onder andere kogelstoten, een
onderdeel dat in onze regio pas wordt gedaan vanaf de B-pupillen. In de week voorafgaand aan deze
wedstrijd heeft zij een spoedcursus kogel gedaan, waarna ze op de wedstrijd 3,99 m stootte. Goed
voor een persoonlijk record. Ze eindigde als zesde in haar categorie.
Bij de B-pupillen eindigden zowel Leensey Bilkerdijk als Alyssah Bailey op de eerste plaats met hun
prestaties en namen de medailles mee naar huis.
Minke Schouten deed mee bij de meisjes pupillen A1 en eindigde met maar liefst vier persoonlijke
records op de achtste plaats, terwijl Novi Hermus bij de meisjes pupillen A2 de vierkamp als elfde
afsloot met twee persoonlijke records.

Derde wedstrijd pupillencompetitie in Gorinchem
Zaterdag 2 juni waren er verdeeld over de dag zeventig Fortius-pupillen aanwezig bij Typhoon in
Gorinchem om hun derde wedstrijd af te werken van de pupillencompetitie.
De temperatuur was goed: niet te warm, niet te koud en wind mee op de sprint. Vele persoonlijke
records zijn er dan ook weer gesneuveld deze dag. Leensey Bilkerdijk verbeterde zijn record op de
40 meter sprint naar 6,63 s en staat daarmee op de gedeelde achtste plaats in de Fortius Top10
allertijden bij de B-pupillen. Evy Wessels verbeterde onder andere twee records waarmee ze ook in
diezelfde ranglijsten terecht komt maar dan bij de meisjes pupillen A. Op de 60 meter dook zij onder
de 9 seconden in een tijd van 8,89 s, goed voor de zesde plaats in de top 10. Bij het verspringen
kwam zij tot 4,31 m en staat ze op de gedeelde negende plaats.
Als laatste onderdeel stonden de estafettes op het programma. Bij het bekijken van de uitslagen
bleek dat veel teams in de buurt van de huidige clubrecords waren gekomen. Voor de volgende
wedstrijd op zaterdag 7 juli bij Fortius gaan we extra oefenen om op onze eigen baan deze records
te verbeteren.

Teambespreking meisjes met als resultaat …

… de tweede plaats en prijsuitreiking.
De foto’s zijn van Samantha Varlack.
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Avond4daagse met Fortius
[door Sandra Klein]

Fortius deed dit jaar van 5 t/m 8 juni ook weer mee met
de avond4daagse. In clubkleding en met de Fortiusvlag liepen 38 kinderen en een flinke groep ouders
mee. Onder aanvoering van Tibo Visser en Berry de
Bruijn werd het een feestje en het was ook nog eens
prachtig weer. Iedere avond kwamen de kinderen en
begeleiders terug met schorre kelen van het liedjes
zingen, maar gelukkig mochten de kinderen na afloop in
de Fortiuskantine een lekker ijsje halen bij Dini.
De laatste avond kwamen alle kinderen behangen met
snoep weer aan. Alle kinderen kregen hun welverdiende medaille uitgereikt en ook nog een cadeautje
namens de jeugdcommissie.
Hopelijk doen er volgend jaar nog meer kinderen van
Fortius mee. Voor de ouders en heel veel andere
mensen die niet mee liepen was er weer het jaarlijkse
Fortiusterras waar je een lekker kopje koffie, thee of
iets anders kon nuttigen.
De jeugdcommissie staat hier jaarlijks om wat extra
geld te verdienen dat gebruikt kan worden voor het
kamp.
Een aantal jeugdleden die zelf niet meeliepen hebben ons deze week hartstikke goed geholpen met
het runnen van het winkeltje. Bedankt Maxim, Julia en Sven. Ik kan al vast verklappen dat we dit jaar
een leuke opbrengst hadden. Wat we er precies mee gaan doen blijft nog even een verrassing tot we
op kamp gaan.
Enneh …… er zijn nog maar een paar plekjes beschikbaar ... vol=vol!

[Advertentie]
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City Athletics
Op 9 juni was het polsstok-event City Athletics in Rotterdam. Er is dan een
polsstokhoogwedstrijd midden in de stad op het stadhuisplein. Supergaaf
om te springen met coole muziek en veel publiek dat zich staat te
verbazen wat deze atleten allemaal laten zien.
Alle deelnemers kregen een City Athletics T-shirt of singlet en een
medaille. Het was een lang dag, want er waren wel 107 deelnemers uit het
hele land. Er werden gedurende de hele dag vier op hoogte ingedeelde
wedstrijden gehouden. ’s-Morgen sprongen Karlijn Schouten (JB), Yuma
van Dijkhuizen (JD) en Kaan Mollaoglu (JA).
Deze polsstokkers gingen alle drie met een beker naar huis. Kaan werd
tweede met een hoogte 2,51 m, Yuma werd derde met een hoogte van
2,41m. Dat betekende voor beide atleten een persoonlijk record. Karlijn trok veel bekijks doordat zij
wegens een elleboogblessure met één arm springt. Ze haalde daarmee nog een hoogte van 2,51 m
en omdat dat met één arm wel een hele knappe prestatie is kreeg ze daarom ook een beker.
’s-Middags sprongen Saskia van de Boor (JA 3,21 m) en Nynke Kuipers (JC 2,61 m).
’s-Avonds, tijdens de laatste wedstrijd, sprong Duane van Dijkhuizen een hoogte van 4,01 m.
Een mooie dag voor de polsstokhoogspringers die om negen uur begon en pas na tien uur ’s-avonds
werd besloten. Complimenten voor de organisatie en de vrijwilligers.

Boven:
Kaan (links) en Yuma (rechts) op het podium met hun trofeeën.

Rechts:
Een geweldige sprong van Duane.
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Nationale Lenteloop Papendrecht
[door Kiki en Daniel Hermus]

Zaterdag 9 juni organiseerde AV Passaat voor de 36ste keer de
Nationale Lenteloop, de vijfde wedstrijd uit het Toyota Schouten
loopcircuit. Voorafgaand aan het hoofdprogramma stonden de
jeugdlopen gepland. Passaat pakt altijd groots uit tijdens deze
wedstrijd met onder andere springkussens en clowns die
meelopen en fietsen.
Met de avondvierdaagse nog in de benen mochten de
allerkleinste kinderen beginnen met een wedstrijd over 400
meter. Pepa Hermus en Anne Schoester stonden hier aan de
start. Pepa finishte als 58ste meisje, terwijl Anne als tweede op
het podium mocht plaatsnemen. Daarna was het de beurt aan
Tula Hermus die op de 800 meter net buiten het podium
eindigde op de vierde plaats.
Als laatste waren de jongens en meiden aan de beurt die 1200
meter mochten rennen. Novi Hermus deed hier mee bij de
meisjes en finishte als eerste. Bij de jongens mocht Luuk
Bosveld op het podium plaatsnemen op de derde plaats, terwijl
Ruben van Roosmalen finishte als vierde en Yerne Biesterveld
als elfde.
Sem Schoester liep hier ook mee, maar komt niet voor in de
uitslagen. Wel staan Freek Bosman en Thomas van Roosmalen
bij de 1500 m jongens groep 3 als derde en achtste in de
uitslagen (redactie).

FBK Games
[door Novi Hermus]

Ik ben met mijn vader naar de FBK games geweest en dat was
heel leuk. Dat is de belangrijkste atletiekwedstrijd van Nederland.
Fanny Blankers Koen was een hele goede Nederlandse atlete
die 4x Olympisch Goud heeft gewonnen. We reden daarvoor
naar Hengelo, dat is wel bijna twee uur rijden. Daar ging ik de
600 m doen tijdens de Menzis Samengezond Kidsrun.
Ik kreeg in het begin bij het aanmelden een startnummer en een
oranje T-shirt. Daarna gingen we het stadion verkennen en een
plekje zoeken. Mijn vader liep nog even mee naar de callroom.
We gingen met z’n allen inlopen in het stadion voordat de
wedstrijd zou beginnen. Toen begonnen de series, ik zat in de
zesde en laatste serie. Van elke serie gingen de eerste drie
jongens en de eerste drie meisjes door naar de finale van de
Kidsrun 600 m, die was in de pauze van de grote mensen
wedstrijd.
Novi als trotse bezitter van een finaleticket.
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Anne Schoester op het podium.
[Foto Lucinda Schoester]

Ik finishte als derde meisje in mijn serie dus ik was door naar de finale, dat vond ik heel leuk vooral
omdat ik mezelf ook nog zag rennen op het grote beeldscherm in het stadion. Daarna ging ik naar
mijn vader op de tribune toe en toen hebben we naar de wedstrijd gekeken en konden mijn benen
even uitrusten. We zagen dat de Russische hoogspringster over 2,03 m sprong en net niet de 2,05 m
haalde. Tijdens de wedstrijd was er ook livemuziek op het middenterrein en freerunners die salto’s
deden.

Ik moest in m’n eentje naar de callroom voor de finale. Er liepen 38 kinderen, dat was echt heel veel.
Ik werd helemaal weggeduwd en er was ook iemand gevallen.
Hierna keken we nog naar de finale van het polsstokhoogspringen en verspringen en als laatste
kwam Dafne Schippers op de 200 m in actie en ze had gewonnen. De Kidsrun is voor kinderen van 9
– 12 jaar dus ik wil volgend jaar weer meedoen en ik hoop dat ik dan meer Fortiusatleten zie. Het
was heel gezellig en gaaf om in een stadion vol publiek te lopen tussen de topsporters.
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NANOMOL

COLUMN
HENK NUGTEREN
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Volgens de IAAF wordt de grens tussen man en vrouw gemarkeerd
door het gehalte testosteron in het bloed. Vrouwen hebben een
waarde tussen 0,12 en 1,79 nanomol per lieter, bij mannen varieert
het van 7,7 tot 29,4. Daarom heeft de IAAF nu bepaald dat de
grens bij 5 nanomol testosteron per liter bloed ligt.
Maar wat is nu helemaal een nanomol testosteron? Testosteron, C19H28O2, heeft een
molecuulgewicht van 288. Dat betekent dat 1 mol testosteron 288 g weegt. Nano staat
voor een miljardste, 10-9, of 0,000000001 van iets. Dus een nanomol is een miljardste
mol en voor testosteron is dat dus 288 miljardste gram, of wel 0,288 miljoenste gram
testosteron. Dus 5 nanomol testosteron is ongeveer 1,5 miljoenste gram, of 1,5 µg, of
0,0015 mg testosteron. Een mens heeft ongeveer 5 liter bloed, zodat de grenswaarde
een hoeveelheid van 0,0075 mg testosteron in het bloed vertegenwoordigt. Als dat een
vaste stof zou zijn, zou het zo groot zijn als een dansend stofje in een zonnestraal.
Helemaal niets dus. En dat is nog maar de grenswaarde. Een tiende meer of minder
maakt dus het verschil uit tussen man of vrouw, althans volgens de IAAF. Nog minder.
In deze tijd waarin iedereen de mond vol heeft over genderneutraal, gaat de IAAF op
elke nanomol testosteron zout leggen. We willen niet meer spreken over discuswerpers
en discuswerpsters, maar we willen ze ook niet in dezelfde wedstrijd. Niet elk mens heeft
hetzelfde testosterongehalte, er bestaat een verdeling in testosterongehaltes. Dat voor
vrouwen tussen 0,12 en 1,79 nanomol testosteron per liter bloed wordt gerapporteerd
betekent niet dat die waarden nooit kunnen worden overschreden. Het betreft hier een
eigenschap van de verdeling en moet geïnterpreteerd worden als dat 2,5% van de
vrouwen lager zit dan 0,12 en 2,5% hoger zit dan 1,79. De rest er tussenin. Er zullen
misschien maar 1 op de 10000 vrouwen of nog minder zijn die hoger scoren dan 5, maar
op een wereldbevolking van zeven miljard, zijn dat er altijd nog best veel. Daarvan lopen
er misschien een paar de 800 m, maar die lopen volgens de IAAF veel te hard. Neem
bijvoorbeeld tweevoudig olympisch kampioen Caster Semenya, waarvan gezegd wordt
dat ze een driemaal zo hoge testosteronwaarde heeft dan de gemiddelde vrouw. Zonder
de exacte waarde te kennen en de precieze verdeling van de curve voor vrouwen, is al
duidelijk dat Semenya niet ver boven de genoemde 5 nanomol kan uitkomen, mogelijk
zelfs eronder. En dan varieert het waarschijnlijk ook nog in tijd. Logisch dat Semenya
heftig tegen de nieuwe regels protesteert. Als nu echt zou blijken dat het (natuurlijke)
testosterongehalte een eerlijke sport in de weg staat, wat moet er dan gedaan worden?
Een nieuwe klasse introduceren in de zone van bijvoorbeeld 4 – 8 nanomol? En moeten
die dan bij de paralympics mee gaan doen? Of moet er naar een andere manier gezocht
worden om mannen en vrouwen te onderscheiden?
Mocht de IAAF de nieuwe regel handhaven, dan gloort er misschien hoop voor de 1 op
de 10000 mannen die onder de 5 nanomol zullen scoren, want ook bij de mannen gaat
het over een verdeling. Strikt gesproken zullen die dan bij de vrouwen mee mogen
strijden voor olympisch eremetaal. Maar maak je niet al te veel illusies. Om als man
onder de wereldrecords van de vrouwen te blijven moet je toch ook behoorlijk goed zijn,
en of dat te combineren is met een uitzonderlijk laag mannelijk testosterongehalte, is
maar helemaal de vraag. Het laat ook maar weer eens zien dat prestaties niet alleen
door een snufje testosteron worden bepaald.
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AGENDA
JUNI
Dinsdag 19

Dordrecht

Onderlinge werpvijfkamp

Donderdag 21

H.-I.-Ambacht

Inner Circle Run

Zaterdag 30

Gorinchem

Competitie Junioren CD

Zondag 1

Barendrecht

Competitie Senioren

Woensdag 4

Dordrecht

Zoomer Wantijrun

Zaterdag 7

Dordrecht

Pupillencompetitie

JULI

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de tweede week van juli 2018
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COLOFON
HET BESTUUR
Wij zijn in blijde verwachting
Voorzitter: Jan van Haren
Secretaris: Jan van Dalen
Penningmeester: Chris den Hartog
Leden: Bertus Harte
Ad van de Kamp
Martin Matse
Gos Koernap

van:
Een recente en complete foto
van het FORTIUS-bestuur

Verenigingsmanager: Johan Moree.

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

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

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

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

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

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

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

Fitness
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

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

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

Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)
Dinsdag
19:15 – 21:00 uur
Donderdag
19:15 – 21:00 uur
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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: Flowyoga
Woensdag
09:00 – 09:55 uur: BBB
16:30 – 17:30 uur: Streetdance 7 – 12 j
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
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
Voor meer details en laatste wijzigingen zie:
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingenfortius/fitness/groepslessen

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

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

KOPIJ INSTUREN? JA GRAAG
Om het de redactie wat makkelijker te maken zodat u de nieuwsbrief wat sneller in de bus hebt
vragen wij bij het insturen van kopij een paar regels in acht te nemen:
Tekst:
•
•
•
•
•

zo veel mogelijk in bijgestuurde WORD files
stuur geen pdf, tenzij het een bestaande poster of folder betreft
plaats geen kant en klare tekst in een mail-editor, behalve een melding die we zelf moeten verwerken,
zoals een persoonlijke wedstrijdprestatie
gebruik zo weinig mogelijk extra formatering: houd het simpel, liefst geen extra spacings tussen
paragrafen, voeg eventueel zelf een witlijn in waar nodig, gebruik enkele regelafstand en harde returns
na een paragraaf
gebruik geen embedded illustraties, maar stuur illustraties in aparte files, dus geen foto’s in een
document klussen, we moeten het er dan toch weer uit halen en dat komt de resolutie niet ten goede.

Foto’s en dergelijke:
•
•

Stuur deze apart in een gangbaar formaat, bij voorkeur jpeg (of gif voor vectorplaatjes)
Beperk de filegrootte tot maximaal 300 KB; foto’s van 5 MB blazen de nieuwsbrief op zodat niet
iedereen deze meer kan downloaden van de site. Schermresolutie voor foto’s is voldoende.

Logo door Elise Beljaars
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