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

Bezoek ook onze websites voor de meest 
actuele informatie over onze activiteiten: 
http://www.avparthenon.nl 
http://herculesdordrecht.nl 
Deze websites zullen binnenkort worden 
samengevoegd tot een FORTIUS website. 
De nieuwsbrief wordt per email toegezonden 
aan alle leden die hun mailadres hebben 
doorgegeven aan de ledenadministratie. Zorg 
er voor dat het mailadres actueel blijft zodat u 
geen nieuwsbrief mist.  



 

 

        
 

VAN DE REDACTIE 
[door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
Daar zijn we weer met de Fortius nieuwsbrief. Deze keer 
iets minder gevuld en uitbundig dan de vorige maand. Om 
redactie en schrijvers in de nieuwsbrief wat meer 
bekendheid te geven binnen de nu zo grote club, hebben 
we gedacht dat het voor de onderlinge kennismaking 
nuttig zou kunnen zijn een fotootje van de schrijver bij de 
artikelen te plaatsen. Hierbij dan ook het verzoek om een 
klein fotootje bij te sluiten als er (voor de eerste keer) kopij 
wordt ingezonden. Let op, het is geen verplichting. Dus wil 
je wel iets bijdrage, maar liever niet met je foto erbij, dan 
begrijpen we dat en zijn we even blij met de inzending. 
Het hoogtepunt in deze nieuwsbrief is natuurlijk het 
kampioenschap van Saskia van der Boor bij het 
polshoogspringen Meisjes B. Verder uiteraard ook 
aandacht voor de Dordtse Bieschbos Halve Marathon. En 
de bekende rubrieken. 
 
Stuur verslagen, foto’s en andere kopij, en dat mogen ook op- of aanmerkingen zijn, naar de redactie 
voor de uiterste inzenddatum van 15 april 2017: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
 
 
 
 
 
Versturen Nieuwsbrief 
De redactie van de nieuwsbrief is samen met de 
ledenadministrateur, René Bellaart, druk bezig om 
te bekijken hoe we met de nieuwsbrief zoveel 
mogelijk leden kunnen bereiken. Een e-mail adres 
is dan van nut. Mocht u vermoeden dat uw e-mail 
adres niet bekend is bij de ledenadministratie, geef 
dit dan even door aan de ledenadministratie op: 
fortius@pi-ad.nl  

 
 
 
 
 
 

Opzegging van het lidmaatschap kan per eerste van de 
maand met een opzegtermijn van één maand. Gebruik 
daarvoor het formulier en de instructies die te vinden 
zijn op: 
http://herculesdordrecht.nl/leden-wijzigingsformulier/ 
 
 
Ledenadministratie:  

fortius@pi-ad.nl  
René Bellaart  

 
Contributies staan vermeld op de website:  
http://herculesdordrecht.nl/voor-onze-leden/contributie/ 
 

In verband met de algemene 
ledenvergadering op 29 maart 
2017 komen na 19:00 uur alle 
activiteiten van Fortius te 
vervallen. Dit is voor de leden 
de belangrijkste vergadering 
van het jaar, waarbij alle leden 
en trainers in de gelegenheid 
zijn om deze vergadering bij te 
wonen. De toegang tot de hal 
en kantine is gesloten. Op 
pagina 4 staat de gewijzigde 
agenda. 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen, secretaris] 
 
 

Algemene ledenvergadering Fortius 
 
 
 

Op woensdag 29 maart 2017, aanvang 19:30 uur, vindt in de kantine de algemene 
ledenvergadering van de Fortius plaats. 
 
Het bestuur nodigt alle leden van FORTIUS uit voor deze ledenvergadering. 
 
Als agenda wordt voorgesteld: 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
2. Uitreiking prestatie-en aanmoedigingsprijzen jeugd 
3. Terugblik over o.a. het fusietraject door de voorzitter 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Notulen ledenvergadering (Hercules) van 23 maart 2016 
6. Notulen ledenvergadering (Parthenon) van 15 maart 2016 
7. Jaarverslag 2016 (Hercules) van de secretaris, afdelingen en commissies 
8. Jaarverslag 2016 (Parthenon) van de secretaris 
9. Financiële verslag 2016 (Hercules) van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie 
10. Financiële verslag 2016 (Parthenon) van de penningmeester, verslag 
kascontrolecommissie 
11. Begroting 2017 met o.a. doorvoeren bezuinigingen 
12. Verrichten vrijwilligerswerk door leden, o.a. barbezetting kantine 
13. Presentatie over de Vertrouwenscontactpersonen (Carine Banga) 
14. PAUZE 
15. Jubilarissen, prestatie-en aanmoedigingsprijzen senioren/masters 
16. Verkiezingen bestuur en commissies: 
      aftredend en niet herkiesbaar Pauline De Boo van Uijen 
      Vacatures, hoe deze op te vullen? O.a. 
      - Commissieleden afdelingen atletiek en jeugd 
      - Kascontrolecommissie 
      - Leden Wedstrijd Organisatie Comité baan, wedstrijd officials 
      - Diverse andere commissies, zoals, activiteiten, klussen, redactie, jeugd, statistiek 
17. Rondvraag 
18. Sluiting 
Dordrecht, 11 februari 2017 
 
Jan van Dalen, secretaris bestuur 
 
De op de vergadering betrekking hebbende stukken worden t.z.t. gepubliceerd op de 
website. Indien niet beschikt wordt over internet zullen deze bij de secretaris opvraagbaar 
zijn, per e-mail secretarisfortius@gmail.com of via een briefje in het postbakje in de kantine. 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 
 

 [door Joke Torbijn]   
 

Tijdens de Belgische indoorkampioenschappen voor Masters die 
op 11 maart in Gent werden gehouden, sprong Sigrid Florusse 
3,10 m met de polsstok. Het was een verbetering van het 
clubrecord voor V35 met 12 cm. Het record stond reeds op haar 
naam.  
 
Clubrecords en 10-bestenlijsten online 
 
Na alle clubrecords staan nu ook de 10-bestenlijsten van de junioren online. 
Voor het samenstellen van de 10-bestenlijsten van de senioren, masters en 
pupillen heeft de werkgroep Statistiek iets meer tijd nodig. Deze zullen in de 
loop van de komende maanden worden gepubliceerd. 
 
De werkgroep statistiek bestaat uit Piet Barends, Rens van der Elst en Joke 
Torbijn. Er is behoefte aan een vierde lid van de werkgroep, bij voorkeur 
iemand die de prestaties van de pupillen wil verwerken in de ranglijsten. Als het 
je leuk lijkt om dat te gaan doen, meld je dan aan bij iemand van de werkgroep 
of bij het bestuur.  
 
 

 
 
 

[Advertentie] 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

Saskia van der Boor Nederlands indoorkampioen 
 
Saskia van der Boor is op zondag 19 februari in Apeldoorn Nederlands indoorkampioen polsstokhoog 
bij de meisjes junioren B geworden met een persoonlijk record van 3,45 m. Lees hieronder wat 
Saskia er aan het eind van de dag zelf over schreef: 
 
“Wat een dag! Vandaag vroeg uit de 
veren, om 7 uur onderweg naar Apeldoorn 
en ondertussen mijn trainer Rik van 
Leeuwen opgepikt. Om kwart voor 9 
aangekomen bij Apeldoorn. Nadat ik mijn 
startnummer opgehaald had, ben ik in 
gaan lopen met de meiden. Na het inlopen 
op tijd gemeld bij de callroom, gelukkig 
was ik helemaal niet zenuwachtig voor de 
wedstrijd... Uiteindelijk mochten we de 
baan op en mochten we beginnen met 
inspringen. Eenmaal tijdens het inspringen 
kwam ik erachter dat mijn wedstrijdstok 
niet meer in de zak zat, ik natuurlijk helemaal in de stress. Goed begin van de wedstrijd. Toen kwam 
de reddende engel (Ruud de Vries), hij had gelukkig dezelfde stok bij zich, alleen lag die nog buiten 
op het dak van de auto. Dus Rik heeft hem snel voor mij gehaald :) toch nog lekker ingesprongen 
en daarna aangegeven dat ik op 3 m wilde beginnen. Ik was superzenuwachtig en hyper voor mijn 
eerste sprong, zoals gewoonlijk. Sorry voor de mensen die gek werden van mijn oneindige gepraat 
en gehyper. Eenmaal toen de wedstrijd begonnen was zat ik er super lekker in. Alles in één keer 
gehaald, behalve de 3,30 daar had ik twee pogingen voor nodig. Wat was het spannend op het eind! 
Vijf meiden die voor de titel gingen. Ik draaide een superwedstrijd en vloog foutloos over de hoogtes 
heen. Uiteindelijk sprong ik 3,45 en had ik nog genoeg ruimte voor de 3,50, maar die haalde ik 
helaas niet. Volgende wedstrijd gaat het zeker lukken. Maar met 3,45 ben ik ook erg blij en vooral 
met de titel: Nederlands Kampioen! Ik heb het zo leuk gehad vandaag en iedereen die meedeed 
heeft het super gedaan. Ik wil mijn trainers heel erg bedanken voor alle trainingen en steun, want ik 
ben niet altijd de liefste/leukste tijdens trainingen als het niet helemaal gaat zoals ik wil. Dus 
Dankjewel Rik, Ruud en Jaap van der Plaat! Deze dag samengevat: een top dag!” 
 
Ook Karlijn Schouten deed bij de meisjes junioren B mee aan het polsstokhoogspringen. Zij werd 
zevende met 2,80 m. Ze bleef daarmee 5 cm onder haar persoonlijk record. 
Op zaterdag 18 februari, de eerste dag van de NK indoor Junioren, werd Fortius ook al goed 
vertegenwoordigd op polsstokhoog. Hilde den Engelsen eindigde met een persoonlijk record van 
3,00 m op een gedeelde vierde plaats bij de meisjes junioren A. De Nederlands kampioen bij de C-
junioren Duane van Dijkhuizen was toegelaten om mee te springen met de jongens junioren B en 
werd met 3,80 m negende. Tibo Visser liep op de eerste dag van de NK de 800 meter bij de jongens 
junioren B. De concurrentie was groot en met 2:03,07 kwam hij net iets te tekort om zich te plaatsen 
voor de finale. B-juniore Miranda van Dijk liep op zondag de 60 meter in 8,57. Ze bleef met die tijd 
0,1 seconde verwijderd van haar persoonlijk record en sneuvelde in de series.  
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Uitslagen overige indoorwedstrijden 
 
De meeste uitslagen van indoorwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd. Op de nieuwe Fortius-website die deze maand gelanceerd zal worden, zijn ze 
te vinden onder de knop “Fortius uitslagen baan/indoor”. 
 
Maxim van Dorp deed op zaterdag 18 februari in 
Zoetermeer mee aan een indoorwedstrijd voor 
pupillen. Hij werd in de meerkamp zevende van de 
19 jongens pupillen A1 met 5,60 m kogelstoten, 
0,85 cm hoogspringen en 10,35 op de 60m. 
Op zaterdag 11 maart werden in Gent de Belgische 
indoorkampioenschappen voor masters gehouden. 
Aan deze kampioenschappen mogen - buiten 
mededinging - ook niet-Belgen deelnemen. Vader 

en dochter Florusse grepen deze kans. Ko was met 
2,60 m de beste in zijn categorie M65. Sigrid werd 
bij de V35 derde met 3,10 m, een clubrecord.  
Op dezelfde datum deed Hilde den Engelsen 
(VSen) in Apeldoorn mee aan het 
polsstokhoogspringen op de Nederlandse 
Studentenkampioenschappen indoor, eveneens 
buiten mededinging. Zij werd er vijfde met 3,00 m, 
een evenaring van haar persoonlijk record. 

 
Nieuws over de competitie 
 
Voorbereiding voor competitiewedstrijd 6 mei in volle gang 
De voorbereidingen voor de competitiewedstrijd voor de C/D-junioren die Fortius op 6 mei organiseert zijn al in 
volle gang. De gemeente Dordrecht maakt er werk van om de gehele buitenaccommodatie in orde te maken, 
zodat de baan geschikt is voor een dergelijke grote wedstrijd. De door de Atletiekunie aangewezen externe 
wedstrijdleider is bij de WOC van Fortius op bezoek geweest om de organisatie door te spreken. Onze juco, 
Diana van Veen, is druk doende om voldoende jury en andere vrijwilligers voor de wedstrijd te vinden. 
Iedereen die wil helpen om dit evenement voor de junioren te laten slagen is van harte welkom. Meld je bij 
Diana: juco.atletiek.dordrecht@gmail.com 
 
Hieronder nogmaals de data en de locaties van de competitiewedstrijden voor zover bekend. De 
Atletiekunie is nog steeds op zoek naar een organisator voor de derde wedstrijd in de CD-competitie.  
 
Senioren (poule 13) 
30 april Typhoon, Gorinchem 
28 mei DJA, Zundert 
18 juni Spark, Spijkenisse 
17 september promotie/degradatiewedstrijden 
   
Masters (poule 23) 
7 mei AV Fortuna, Vlaardingen 
25 juni AV Groene Ster, Zevenbergen 
10 september finale 
 
A Junioren (poule 33)  
7 mei DAK, Drunen 
25 juni PAC, Rotterdam 
10 september NK Teams junioren 

B Junioren (poule 43) 
21 mei AV Spirit, Oud-Beijerland 
11 juni ARV Achilles, Etten-Leur 
24 september finale 
 
CD Junioren (poule 60) 
6 mei Fortius, Dordrecht 
27 mei Spiridon, Rijen 
10 juni 
16 september finale 
 
Contactpersoon competitie: Arjen van Gink 
 
Meer informatie op onze website 
 

  
Baan- en indoorwedstrijden in Dordrecht 2017/2018 
 

In de komende twaalf maanden staan 
in Dordrecht de volgende baan- en 
indoorwedstrijden in de planning. Kijk 
op de website voor actueel nieuws. 

Zaterdag 6 mei 2017 Competitiewedstrijd CD-junioren 
Zaterdag 1 juli 2017  Wedstrijd in de Pupillencompetitie 
Zaterdag 30 sept 2017 Clubkampioenschappen baan alle categorieën 
Zaterdag 28 okt 2017 Indoor recordwedstrijd alle categorieën 
Zaterdag 13 jan 2018 Regio indoor Junioren CBA/senioren/masters 
Zaterdag 10 feb 2018 Regio indoor Pupillen en Junioren D 
Zaterdag 17 mrt 2018 Indoorwedstrijd alle categorieën 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
 
 

We hebben nog geen Fortius-kleding gesignaleerd, 
dus we houden het nog maar even op het fraaie 
Fortiuslogo om deze rubriek te starten. Helaas 
konden we dus ook de clubkleuren nog niet aan 
onze stadsgenoten tonen bij de belangrijkste 
wedstrijd van de afgelopen maand, de Dordtse 
Biesbosch Halve Marathon. Met de grote vereniging 
die we nu zijn stonden er wel heel veel clubatleten 
aan de start. We proberen hier een zo compleet 
mogelijke uitslagenlijst te presenteren en excuseren 
ons al bij voorbaat als iemand ten onrechte niet is 
opgevallen.  
We nodigen iedereen weer uit verslagen, sfeerimpressies en uitslagen in te sturen voor de volgende 
nieuwsbrief. Uiterlijk moeten die binnen zijn op 15 april) op NieuwsbriefFortius@outlook.com.  
 
 
Wedstrijden in februari / maart 
 
We beginnen nog even met een nagekomen uitslag van de Hivernaltrail die op 5 februari in 
Landgraaf werd gelopen. Cor Hamels legde de 47 km af in 4:54:29 en werd daarmee elfde. 
 
Op 19 februari deed Harry Gerritse mee aan de Hellegatcross op het Hellegatsplein. Harry liep de 6 
km en behaalde daarop bij de mannen de zesde plaats. 
 
Jolanda Maarseveen liep op 25 februari in Tilburg de Kruikenloop. Ze deed 53:32 over de 10 km en 
werd zestiende bij de vrouwen. 
 
Op 26 februari was het weer raak voor onze trailrunners, want in Renesse werd een trailmarathon 
gehouden onder de naam Trail by the Sea. Jeffry de Ridder koos voor de volle marathon en werd bij 
de M40 31ste in een tijd van 4:11:45. Daarnaast werd ook een ½M trail gelopen, die misschien wat 
lang uit was gevallen want in sommige uitslagen wordt gewag gemaakt van een 25 km trail. Hierop 
reikte Cor Hamels bij de M50 tot een prima zevende plaats in 2:07:53. Marcel Ruben hield de schade 
beperkt met zijn zeventiende plaats in 2:18:38 en werd op korte afstand gevolgd door de als 
achttiende finishende Sjon Vos (2:19:19). Overigens werd oude bekende Wim Derks hier derde in 
2:03:54. Zij waren allen de jongere M40’ers Stephan Dijkstra (65ste in 2:31:12) en Bart Bolder (114de 
in 3:04:13) ver voor. Bij de V40 werd Toos Volmer 35ste in 2:55:22. 
 
Ruben Scheurwater was onze enige vertegenwoordiger bij de 20 van Alphen, een van de 
wegklassiekers uit het verleden, ooit de opening van het wegseizoen. Ruben liep in 1:16:59 naar een 
19de plaats. Gezien zijn tussentijden moet er iets mis zijn gegaan, want de eerste 5 km ging in een 
tempo waarmee 1:06 een reële eindtijd zou zijn. Daarna trad een opmerkelijk groot verval in. 
 

Logo door Elise Beljaars 
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Dat het weekend van 11 maart veel Dordtenaren aan het lopen zou krijgen was met de eerst Fortius 
Dordtse Biesbosch halve marathon (de 41ste in totaal alweer) stond wel vast. Maar dat er op 12 maart 
ook nog zovelen aan de City Pier City halve marathon in den Haag zouden deelnemen was wel een 
verrassing. 
Maar eerst de Dordtse Biesbosch halve marathon. Een naam die we hier nog niet zo vaak in deze 
nieuwsbrief zagen verschijnen is Anco Oomsen. Maar hij zorgde er wel  voor dat hij boven aan de 
lijst stond toen de zoekterm Fortius werd ingevuld. En ook stond hij op het podium, want in 1:21:41 
werd hij derde bij de mannen senioren. 
Maar, en laten we dat vooral niet vergeten, we hadden ook nog een winnares. Bij de V55 wist Irene 
Vink de overwinning in 1:47:17 naar zich toe te trekken. Het was sowieso een succesvolle categorie, 
want Annemarie Malschaert legde beslag op de derde plaats. 
 
MSen  
 3 Anco Oomsen 1:21:41 
 19 Robbert-Jan de Smit 1:34:11 
 46 Twan van der Wel 1:54:00 
  
M35 
 9 Lennaert den Hoed 1:26:14 
 43 Ewoud van Houwelingen 1:47:15 
 46 Matthijs van Almen 1:48:04 
 51 Dennis Kanselaar 1:52:39 
 52 Richard Boer 1:53:06 
  
M45 
 18 Sjon Vos 1:29:32 
 21 Cor Hamels 1:32:16 
 41 Marc Schepers 1:41:54 
 45 Fred Kuipers 1:45:09 
 48 Henk Visser 1:45:36 
 53 Frans Willem Engelhart 1:47:14 
 62 Stephan Dijkstra 1:50:09 
 74 Henk-Jan Vogelaar 1:54:56 
 82 John Franciosa 1:58:59 
 85 M.Deger 2:00:51 
 86 Leon Steenbakker 2:00:40 
 87 Bert van der Leer 2:00:40 
  

M55 
 8 Lean Goor 1:38:44 
 25 Hans van Ginneken 1:47:37 
 30 Jan van Nes 1:48:50 
 36 Jan Brilman 1:51:53 
 39 Hugo du Mez 1:52:37 
 42 John de Heer 1:55:28 
 46 Ernst Vlasblom 2:00:23 
 50 Dirk Franssens 2:05:16 
 53 Cees Schwarz 2:10:33 
 55 Jan van der Ham 2:14:39 
 56 Dick Decrauw 2:14:49 
 57 Anton Jansen 2:14:50 
  
V35 
 13 Judith Haverman 1:54:15 
  
V45 
 3 Gerda Huiskamp 1:38:29 
 13 Toos Volmer 1:55:36 
 14 Petra de Wit 1:55:57 
 15 Sonja de Graaff 1:57:38 
 33 Marlies Kooiman 2:18:38 
 
 
  

V55 
 1 Irene Vink-van der Plank 1:47:17 
 3 Annemarie Malschaert 1:54:57 
 8 Joke van Liempd 2:14:26 
 9 Mieke Salden 2:14:26 
 
10 km Mannen 
 16 Mark Prins 44:38 
 30 Aarnout Salwegter 48:14 
 38 Erik Jan Rem 50:28 
 50 Kees Gladpootjes 53:57 
 54 Maurits van Vijfeijken 54:51 
 71 Jan van Dalen 1:01:07 
  
10 km Vrouwen 
 13 Ellen Visser 55:04 
 24 Joke Heijmans 59:40 
  
5 km Mannen 
 2 Maarten Danckaarts 19:22 
 5 Elo Urband Cruz  20:17 
 15 Senn de Geus 25:36 
 20 Mark Uilhoorn 29:40 
 21 Robert - Jan Koolstra 29:50 
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Zoals gezegd ook veel deelname in den Haag op zondag 12 maart tijdens de City-Pier-City Loop, 
eveneens een halve marathon. De beste positie haalde hier Irene Kamp bij de V60, die zich met 
2:07:08 als achtste wist te kwalificeren. Ook de vijftiende plaats van Theo Schefers bij de M70 was 
opmerkelijk (2:12:41).  
  
MSen 
 1414 Jeffrey Derkx 1:55:03 
 
M35 
 339 Ewoud v Houwelingen 1:46:29 
 
M40 
 497 Marco Wink 1:53:14 
 
M45  
 168 Andre van der Laars 1:40:17 
 745 Edwin Zoomer 2:05:43 
 
M50 
 314 Teus van Os 1:54:45 
 341 Albert Martens 1:56:25 
 559 Peter Vermeij 2:07:11 
 

M55 
 400 Johan Kamsteeg 2:09:59 
 442 Leo Fioole 2:14:26 
 
M60 
 47 Ko ter Linden 1:50:09 
 
M65 
 79 Harry Bouw 2:18:43 
 
M70 
 15 Theo Schefers 2:12:41 
 
V40 
 180 Carola Geurts 2:04:43 
 233 Yvette Kremer 2:09:59 
 380 Sam Visser 2:32:26 
 

V45 
 297 Hilde Groven 2:32:26 
 
V50 
 212 Annelies de Back 2:32:26 
 
V60 
 8 Irene Kamp 2:07:08 
 
10 km 
Guido Nafzger 1:06:01 
Bert Verwijs 1:12:58 
Henrike Bunk 1:15:39 
 
5 km 
Chantal Heersping 36:42

 
 

Wedstrijdkalender 
 
Twee belangrijke wedstrijden staan er de komende maand op het programma. Allereerst 
hebben we in Dordt onze Dwars Door Dordt loop op zondag 2 april. Met een beetje goed weer 
zullen we dan in de volgende nieuwsbrief weer een minstens zo lange uitslagenlijst hebben als 
hierboven voor de Dordtse Bieschbos Halve Marathon het geval was. Maar voor een groot 
aantal lopers zal deze loop zeker niet een eindpunt zijn, maar eerder een laatste 
snelheidstraining voor de Rotterdam marathon die precies een week later volgt. 
Daarnaast verdient ook de Paascross Hooge Nesse in Zwijndrecht (op paaszaterdag) extra 
aandacht. Zie voor de details de aankondiging onder de kalender. En verder zijn er natuurlijk 
weer een groot aantal voorjaarsklassiekers. 
 
 
Maart 

 
25 Bruinisse  Ronde van Bruinisse www.bru.nu/runningteam 
26 Drunen  Drunense Duinenloop www.drunenseduinenloop.nl 
 
 
April 
 
1 Schoonhoven Parkloop   www.avantri.nl 
1 Oosterhout  Rondje Vrachelen  www.atvscorpio.nl 
2 Dordrecht  Dwars door Dordt  www.dwarsdoordordt.nl 
9 Rotterdam  Rotterdam Marathon www.nnmarathonrotterdam.nl 
12 Rijen   Leemputtenloop  www.leemputtenloop.nl 
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15 Zwijndrecht  Paascross Hooge Nesse http://paascross2017.fikket.com/ 
15 Ameide  SecureRun   www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
17 Bergen op Zoom Bergse Monumentenloop www.bergsemonumentenloop.nl 
20 Ridderkerk  City Run   www.ridderkerkcityrun.nl 
23 Den Haag  Lenteloop   www.haagatletiek.nl 
26 Raamsdonksveer Koningsloop   www.tvwaalwijk.nl 
27 H.-I.-Ambacht Breakfastrun  www.breakfastrun.nl 
27 Oud Gastel  Vlietloop   www.tveerke.nl 
27 Vlaardingen  Havenloop   www.avfortuna.nl 
27 Middelharnis Omloop Menheerse www.avflakkee.nl 
 
 
Mei 
 
5 Alblasserdam Bevrijdingsloop  www.aaa-atletiek.nl 
5 Waalwijk  Liberty Run   www.libertyrun.nl 
5 Klaaswaal  Polderrun   www.polderrunklaaswaal.nl 
6 Steenbergen Marathon + 1/6/12 u loop http://24hour.ultraloopsteenbergen.nl/ 
7 Delft   Halve Marathon  www.av40.nl 
12 Ter Heijde (Z-H) Omloop van Ter Heijde www.omloopvanterheijde.nl 
13 Oosterhout  Kaaienloop   www.kaaienloop.nl 

 
 
 
 

Paascross Hooge Nesse 
 
Gerard Slotema en Marco Essenberg organiseren dit jaar in samenwerking met 
Roparun Team Stichting Sterk Staaltje voor de vierde keer op paaszaterdag de 
Paascross Hooge Nesse in Zwijndrecht. De opbrengst van deze kleine maar 
groeiende cross komt volledig ten goede van de Stichting Roparun. De twee 
afstanden, 4 en 8 km, bestaan beide uit één hele ronde. Dit jaar wordt er in 
samenwerking met Canicross Nederland ook een canicross gehouden (tijdrit met 
baas en hond). Verder zijn er evenementen voor kinderen (eieren zoeken en 
kidscross over 600 en 900 m) en wordt er afgesloten met een bbq. 
Het evenement start op 15 april vanaf 10:00 uur, verdere informatie via 
http://paascross2017.fikket.com/   
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 

 
[door Daniël Hermus] 

 
Op zaterdagochtend 4 maart ging er een groepje Fortiusatleten vanuit de training meteen door 
richting Ridderkerk. In natuur- en recreatiegebied De Gorzen vond namelijk de tweede editie plaats 
van de Ridderkerk Cross. Naast de 5 en 10 km was er dit jaar ook een Kids Mile (1600 meter) over 
de modderige paadjes van het kleine bos. Op sommige stukken zitten nu nog steeds sportschoenen 
vast in de modder, waarvan de eigenaar nog niet bekend is (zie foto’s hieronder). 
De broertjes Ruben en Thomas van Roosmalen, de zusjes Tula en Novi Hermus, Aimy de Koning, 
Luuk Bosveld en Thijs Haak hebben geploeterd om de finish te halen en dat is natuurlijk gelukt. Er 
werd voor deze wedstrijd geen eindklassement bijgehouden, maar vijf pupillen zijn voorin het veld 
gefinisht en de twee meisjes pupillen mini hebben deze, voor hen flinke afstand, goed volbracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[door Henk Nugteren] 

 
 
Op onze website heeft Mark Uilhoorn een verslag geschreven over de NK Cross, waaraan drie 
Fortiusatleten hebben deelgenomen. We citeren hier een gedeelte van de tekst. Overigens staan er 
op de website ook goede foto’s bij. 
 
“In het weekend van 4 en 5 maart 2017 heeft het door Phanos georganiseerde NK Cross plaatsgevonden in 
de buurt van Amstelveen in het Amsterdamse Bos. Voor de AB junioren en ouder was het een echt NK en 
voor de jongeren was het een ‘gewone’ cross. Hoewel de cross plaatsvond onder de rook van Schiphol (en 
vooral het geluid van de vliegtuigen) was het toch een echte cross door grasvelden, tussen bosschages, over 
modderige en zanderige paden en met een flinke heuvel van 16 meter hoog. 
Freek Bosveld heeft in de categorie jongens D junioren op zaterdag 1,9 kilometer gelopen en werd in een 
sterk bezet veld 23ste van de 46 deelnemers. 
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Marit Uilhoorn (meisjes junioren C) heeft dezelfde afstand gelopen en werd 28ste van de 44 deelneemsters. 
Op zondag was het de beurt aan Tibo Visser (jongens junioren B). Tibo loopt het liefst 800 meter maar moest 
nu maar liefst 6,4 kilometer vol aan de bak en dat resulteerde in een 28ste plek van de 54 lopers. 
In het eindklassement van het Lotto crosscircuit – dat uit 5 mooie crossen bestaat - eindigde Tibo als 55ste, 
Freek als 25ste en Marit als 23ste.” 
 
 
Ook heeft Mark Uilhoorn op de website een zeer uitgebreid verslag geschreven over de RIWAL 
jeugdlopen die op zaterdag 11 maart op onze eigen baan werden gehouden in het kader van de 
Dordtse Bieschbos ½M. De meisjes konden 400, 600 of 800 meter lopen en de jongens 600, 800 of 
1200 meter. Voor deze nieuwsbrief hebben we nog een keer alle prestaties van onze jeugd met 
Fortius achter hun naam samengevat. Lees het verslag verder op de website. 
 
Meisjes 400 m 
 1 Éowyn Vorthoren 1:51   
 13 Lisa Grootenboer 3:14   
 
Meisjes 600 m 
 2 Lise de Lange 2:37   
 7 Danita Magermans 2:52   
 9 Rosa Paling 2:53   
 10 Reza de Bruijn 2:54   
 11 Aimy de Koning 3:04   
 12 Anniek de Lange 3:09   
 16 Tula Hermus 3:27   
 18 Maud van Rooij 3:30   
  
Meisjes 800 m 
 1 Novi Hermus 3:07   
 3 Veerle Uilhoorn 3:14   
 5 Madelief Rafaela 3:19   
 6 Nikki de Winter 3:36   
 8 Jil Vogelaar 3:39   
 10 Marit Merison 4:03   
 16 Senna Sliep 4:40   
  
 
 
 
 
 
 

Jongens 600 m 
 2 Hugo Vink 2:27   
 4 Timo Kähler 2:27   
 5 Ruben den Dulk 2:28   
 6 Bram Kähler 2:34   
 7 Wouter van Balen 2:37   
 9 Sem Schoeyter 2:39   
 12 Rens Bakker 2:40   
 13 Owen Brady 2:40   
 20 Rick Thomas 3:11   
 25 Ilay de Koning 3:20   
  
Jongens 800 m 
 1 Luuk Bosveld 2:59   
 2 Thomas v Roosmalen 3:00   
 3 Ruben v Roosmalen 3:00   
 5 Lucas Gennisse 3:05   
 6 Jaime Joele 3:07   
 7 Thijs Haak 3:08   
 8 Yerne Biesterveld 3:22   
 13 Tijn van Driel 3:33   
 14 Alexander van Namen 3:49   
 
Jongens 1200 m 
 3 Timo de Kok 4:26   
 4 Freek Bosveld 4:30   
 6 Milan Vink 4:45   
 7 Mees Schneider 4:47   

 
 
 
   
 
Onze pupillen en junioren willen natuurlijk graag hun prestaties in tekst en beeld in de nieuwsbrief 
terugzien. Daarom vraagt de redactie om uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers 
begeleiders, ouders en uiteraard ook van de atleten zelf. 
Stuur ze voor 15 april naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com.  
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BAARDMANS 
 
Een jaar of tien geleden kwam er tijdens mijn looptraining een zestal jongetjes naast 
mij fietsen. Aan hun kleding te zien waren ze zo weggefietst van de voetbaltraining 
op het nabijgelegen sportpark Schenkeldijk. Ze bleven naast mij fietsen en al 
gebeurde er niets, er hing iets dreigends in de lucht. Tot een van hen de kennelijk 
afgesproken kreet slaakte: “Hé, lelijke baardaap!”. Waarna de hele groep er zo snel 
mogelijk vandoor ging. 
Het zal me nu niet zo snel meer gebeuren, de baard rukt op in het straatbeeld. En 
ook in de sport en op de sportpagina’s. De meesten houden het beperkt tot een paar 
plukjes onder de kin (Kjeld Nuis, Usain Bolt), anderen gaan er wat uitbundiger mee 
om (Sjinkie Knegt, Peter Sagan). Vooral die laatste lijkt in combinatie met zijn lange 
haar te spotten met zijn tegenstanders door te benadrukken dat hij zonder 
aerodynamica ook wel kan winnen. Ploegen en fabrikanten doen er alles aan om het 
lichtste materiaal, de gladste kleding en meest aerodynamische helm te ontwikkelen 
en dan komt er plotseling een sinterklaas langszij die er met de buit vandoor gaat. 
Nu is glad niet altijd per definitie de beste vorm om de luchtwrijving tot een minimum 
te beperken. Dat is onderzocht en kan ook eenvoudig worden verklaard. Er moet zo 
min mogelijk drukverschil zitten tussen voor- en achterkant van het bewegend object 
en dat kan worden bereikt door luchtmoleculen er als het ware aan te laten plakken. 
En dat wordt bereikt door turbulentie op te wekken aan oneffenheden op het 
oppervlak. Vandaar de ribbelpakken bij het schaatsen en de kleine putjes in de 
golfballetjes. Wie weet kan een baard hier ook aan bijdragen. De grootste invloed 
van de baard wordt vooralsnog toegeschreven aan het mentale effect. Een atleet die 
zich lekker voelt met een baard zal waarschijnlijk beter presteren. 
In de kranten verschenen de afgelopen weken artikelen waarin beweerd werd dat de 
opmars van de baard een breuk met de traditie zou zijn. Dit laat maar weer eens zien 
hoe slecht ons collectieve geheugen is. Bekijk de foto onder aan pagina 17 maar 
eens, opgediept uit mijn persoonlijke hardloopalbum, van de 20 van Alphen uit 1976. 
Minstens drie van de lopers vier lopers hadden toen een baard (wie ben ik?). Zo’n 
baard van Sagan is niets nieuws onder de zon, het is gewoon retro of vintage, of hoe 
je dat tegenwoordig ook noemt. 
 
Stel dat zou blijken dat een baardje extra voordeel oplevert. Dat zou een goede 
reden zijn waarmee atleten hun vrouwen, niet zo gecharmeerd van overtollige 
haargroei, kunnen overtuigen een baardje te laten staan. Natuurlijk is dat oneerlijk, 
want de sportende vrouw kan zelf niet met de trend mee doen. En niet te vergeten 
de mannen die een baard ook niet zien zitten. Op die manier zal er binnenkort vraag 
ontstaan naar aanplak-sportbaarden voor vrouwen én mannen. Maar over een paar 
jaar is het allemaal weer anders, want dan staat de (aanplak)baard op de dopinglijst. 
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AGENDA 

 
MAART 2017 
 
Zaterdag 25   Papendrecht Openingswedstrijd 
 
Woensdag 29  Dordrecht  Algemene Ledenvergadering 
 
APRIL 2017 
 
Zaterdag 1   Dordrecht  Bowlen Pupillen / Shooting Experience Junioren 
 
Zondag 2   Dordrecht  Dwars door Dordt 
 
Zaterdag 8   Papendrecht Competitie Pupillen 
 
Zaterdag 15   Zwijndrecht  Paascross Hooge Nesse 
Donderdag 27  H.-I.-Ambacht Breakfastrun 
Zondag 30   Gorinchem  Competitie Senioren 
 
MEI 2017 
Zaterdag 6   Dordrecht  Competitie CD-Junioren 
Zondag 7   Vlaardingen  Competitie Masters 
    Drunen  Competitie A-Junioren 
Zaterdag 13   Alblasserdam Competitie Pupillen 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op www.avparthenon.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.avparthenon.nl  
 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF: 
 

Uiterlijk op 15 april 2017 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van april 2017  
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COLOFON 

 

HET BESTUUR 
                                   
Van links naar rechts zittend: 
Anja van Giels 
Bertus Harte 
Ad van de Kamp (voorzitter) 
Jan van Dalen (secretaris) 
Joop van den Brink 
 
staand: 
Chris den Hartog (penningmeester) 
Gos Koernap 
Pauline de Boo van Uijen 
Jan van Haren (2e voorzitter) 
Martin Matse 
 
 
 

TRAININGSTIJDEN 
 
Junioren AB, senioren, masters 
Dinsdag  19:00 – 21:00 uur 
Donderdag  19:00 – 21:00 uur 
Zondag  10:00 – 12:00 uur 
 
Junioren C/D 
Zaterdag  10:30 – 12:00 uur 
Maandag Zomer: 18:15 – 19:45 uur  
  Winter: 17:45 – 19:00 uur 
Woensdag  19:00 – 20:30 uur 
 
Pupillen 
Zaterdag (alle groepen)  09:30 – 10:30 uur 
Woensdag C en mini:  17:00 – 18:00 uur 
  A1, A2 en B:  18:00 – 19:00 uur 
 
Recreatieve loopgroep Basis / 1 
Zaterdag  09:30 – 10:30 uur 
Maandag  19:15 – 20:15 uur 
Woensdag  19:15 – 20:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep 2 
Zaterdag  09:30 – 11:00 uur 
Maandag  19:15 – 20:45 uur 
Woensdag  19:15 – 20:45 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus) 
Dinsdag  19:15 – 21:00 uur 
Donderdag  19:15 – 21:00 uur 

Recreatieve loopgroep Zwijndrecht 
Zaterdag  9:30 – 11:00 uur 
 
Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Zaterdag:  vanaf 10:00 uur 
Woensdag:  vanaf 19:15 uur 
 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
 
Kick FUN & Boxing 
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
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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  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder 
Dinsdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
Vrijdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
 
 
 
 
 

Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 
Dinsdag 09:00 – 09:55 uur: Combiles – Yoga 
   10:15 – 11:10 uur: 55+ – Body Shape 
   18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: Powerpump 
Woensdag 09:00 – 09:55 uur: BBB 
   16:30 – 17:30 uur: Streetdance 7 - 9 jaar 
   18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
   19:45 – 20:40 uur: Powerpump 
   20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape 
Donderdag 09:00 – 09:55 uur: Pilates 
   18:45 – 19:40 uur: Zumba 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: Flow Yoga 
Vrijdag  09:00 – 09:55 uur: Powerpump 
   13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi 
   18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20 
Zaterdag 09:30 – 10:25 uur: Zumba 
   10:35 – 11:25 uur: Zumba 

 

20 van Alphen 1976 
Zie Column op pagina 14 
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