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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
Helaas met enige vertraging, maar als u dit leest heeft u de Fortius nieuwsbrief weer op
uw scherm staan. Soms is het spitsuur en dan gaat het betaalde werk even voor het
vrijwilligerswerk. En deze maand was dat aan de orde.
In deze nieuwsbrief uitgebreid berichtgeving over de diverse competities. Het is het eerste
jaar dat we als Fortius in de competities meedraaien en dat gaat tot nog toe met
behoorlijk succes. In de meeste gevallen scoren we beter dan de twee verenigingen in het
verleden afzonderlijk voor elkaar kregen. En dat was natuurlijk ook het doel. Misschien
mogen we al voorzichtig stellen dat de fusie sportief al een succes is. Maar daar moeten
we na de finales nog maar een keer op terug komen. Feit is wel dat de mannen Masters
landelijk al meteen op de eerste plaats staan. Lees daarover verder in de rubriek Baan en
Indoor. Maar ook senioren, junioren en pupillen doen het uitstekend. En sinds lange tijd
hebben we weer eens een competitiewedstrijd in Dordrecht kunnen organiseren. En met
succes, dat mag vermeld worden. Fortius telt dus meteen vanaf het eerste jaar mee in de
landelijke atletiek.
Juist, we hebben het over atletiek. Maar we zijn een omni-vereniging en we doen zo veel
meer dan alleen atletiek. Helaas hebben we nog geen verslagen, aankondigingen of zelfs
maar uitslagen van de andere sporten mogen ontvangen. We willen er voor de hele
vereniging zijn, maar dan moet er ook inbreng uit alle geledingen komen. Volgende maand
iemand die nieuws vanuit een andere sport instuurt? Of mooier nog, iemand die de
redactie wil uitbreiden als contactpunt met de andere sporten? En denk ook nog eens aan
het maken van wederzijdse interviews, waardoor we elkaar beter leren kennen.
Stuur verslagen, foto’s en andere kopij naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van
15 juni 2017: NieuwsbriefFortius@outlook.com
Veel leesplezier,
Joke Torbijn / Henk Nugteren

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

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

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

Voor de vacature van de functie van verenigingsmanager hebben zich een
aantal sollicitanten aangemeld. De selectiecommissie heeft enkele kandidaten
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Op 26 april 2017 is ons lid Jan de Kok, onder valse voorwendsels gelokt naar
de “Grote Kerk” te Dordrecht, alwaar hij tot zijn grote verrassing met nog 25
anderen, in het kader van de traditionele lintjesregen, een “Koninklijke
Onderscheiding” kreeg opgespeld door de waarnemend burgermeester van
Dordrecht. Dit voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor “Hercules” en de
“Stichting Het Wantijbad”. Jan proficiat!

De selectiecommissie (ingesteld door de ledenvergadering) met betrekking tot
de aanstelling van een nieuwe “vertrouwenscontactpersoon” heeft Bert den
Boer voor deze functie benoemd. Gegevens ten behoeve van zijn
bereikbaarheid zullen binnenkort geplaatst worden op de website.

De oproepen in de vorige nieuwsbrief om zitting te nemen in de
promotiecommissie ter promoting van “Fortius” in het Drechtsteden gebied,
nieuwe leden aan te trekken en de huidige leden te behouden en de
sponsorcommissie ten behoeve van het vergroten van de inkomsten van de
vereniging, heeft jammer genoeg nog geen leden opgeleverd. Mogelijk is het
aan de aandacht ontsnapt, maar je kunt je nog aanmelden via de e-mail:
secretarisfortius@gmail.com.

Het bestuur gaat haast maken bij het verwijderen van de oude clubnamen aan
de gevel van de sporthal “Reeweg” en hoopt dit binnen een aantal weken
gerealiseerd te hebben.

Op 6 mei 2017 vond de CD junioren competitie plaats op de atletiekbaan. Het is
in samenwerking met de gemeente gelukt om de baan en het baanmeubilair te
laten voldoen aan de vereisten. Het was een gezellige dag met mooi weer en
veel deelnemers. De organisatie liep op rolletjes. Complimenten aan het
wedstrijd organisatie comité.
Jan van Dalen
secretaris “Fortius”
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

Irene Vink leverde op 9 april tijdens de Rotterdam Marathon een mooie prestatie
door vierde te worden in de categorie V55 in 3:46:32. Zij verpulverde met die tijd
het clubrecord voor V55. Dat stond met 3:58:44 op naam van Mieke van der Fluit
en was uit 2014. En passant verbeterde Irene met haar officiële tussentijden op
de 20 km (1:37:34), 25 km (2:02:41) en 30 km (2:29:09) ook op die afstanden de
clubrecords.
Tijdens de eerste wedstrijd in de masterscompetitie op 7 mei in Terneuzen liep het Fortiusteam in
51,42 een clubrecord op de 4 x 100 m M35. Het team bestond uit Robert Florusse, Mathieu
Scheffers, Gerard van Dijk en Erwin van Diemen. Het oude record (52,44) was van 8 mei vorig
jaar in Terneuzen en werd toen gelopen in de samenstelling Ko Florusse, Rens van der Elst, Erwin
van Diemen en Peter Loopik.
Tot slot van deze rubriek een rectificatie: de vorige maand genoemde clubrecords polsstokhoog M60
en M65 van Ko Florusse waren toch geen nieuwe clubrecords, want Ko sprong een jaar eerder al 20
cm hoger, namelijk 2,80 m, wat toen zelfs een Nederlands record M65 was.

Nationale ranglijsten indoorseizoen 2016/2017
Het baanseizoen is inmiddels al in volle gang, maar in deze nieuwsbrief kijken we nog even kort terug op het
indoorseizoen, want het is enkele junioren van Fortius gelukt om zich in de afgelopen winter op de nationale
indoorranglijsten bij de beste tien van Nederland te plaatsen.
De polsstokspring(st)ers spannen de kroon. Bij de meisjes junioren B staat Saskia van der Boor op de
tweede plaats met haar gouden NK-sprong van 3,45 m van 19 februari in Apeldoorn. Duane van Dijkhuizen
staat eveneens als tweede genoteerd in de ranglijst voor jongens junioren C met de 4,11 m die hij op 18 maart
in onze eigen hal sprong. Karlijn Schouten sprong in diezelfde wedstrijd in Dordrecht 3,20 m hoog en
daarmee klimt zij naar de zesde plaats in de nationale ranglijst voor meisjes junioren B.
Tibo Visser heeft een knappe prestatie geleverd door de 800 meter indoor op 28 januari in Apeldoorn af te
leggen in 2:01,08. Deze tijd is goed voor een vijfde plaats op de nationale ranglijst voor jongens junioren B.
Yannick de Burbure staat op de ranglijst kogelstoten voor jongens junioren C nog net bij de eerste tien met
zijn afstand van 12,87 m, die hij op 18 maart in onze thuishal stootte.

Clubrecords Fortius
De clubrecords van Fortius staan online onder de link: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagenfortius/clubrecords-fortius. Correcties en aanvullingen zijn welkom, wel graag voorzien van bewijs zoals
uitslagen of een vermelding op een (inter)nationale ranglijst.
Ook de 10-bestenlijsten van Fortius staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet
Barends, Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagenfortius/ranglijsten-10-besten-fortius.
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie.
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BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

Competitiewedstrijd senioren vrouwen Gorinchem 30 april 2017
Op 30 april 2017 was het dan eindelijk zo ver: de eerste keer dat onder de naam Fortius met een
clubteam werd deelgenomen in de landelijke competitie voor clubs. In Gorinchem werd de eerste
competitiewedstrijd voor senioren derde divisie in poule 13 georganiseerd. Fortius was present met
een vrouwenteam. De datum van 30 april kwam helaas te vroeg om al in de nieuwe clubkleuren aan
te kunnen treden, maar zelfs in het allegaartje van Herculesblauw en Parthenongroen slaagde de
Fortiusploeg erin zich als een echte eenheid te presenteren.
De ploeg eindigde in de sterk bezette poulewedstrijd met 5499 punten als tiende. In de landelijke
tussenstand staat Fortius na deze eerste wedstrijd 24ste van de 62 ploegen, wat geen slechte
uitgangspositie is en al hoger dan de eindposities die de verenigingen Parthenon en Hercules in de
afgelopen paar jaar in de seniorencompetitie wisten te bereiken.
Op het aanvangsonderdeel, de 100 meter horden had
Fortius twee deelneemsters in de strijd. Voor B-juniore
Saskia van der Boor was het de eerste keer dat ze over
de horden op seniorenhoogte liep. Die hoogte was geen
enkel probleem voor de langbenige atlete, die in 18,11 de
eerste punten voor Fortius in het laatje bracht. Later op
de dag werd Saskia ook nog ingezet bij het kogelstoten,
waar ze met de 4kg-kogel 8,48 m stootte.
Joyce Walgers (VSen) scheerde goed over de eerste
paar horden, maar raakte daarna in de hard opstekende
wind haar drie-pas-ritme kwijt. Ze voltooide de rest van de
race met vijf passen tussen de horden en kwam met een
verkleurde knie in 20,39 over de finish. Joyce mocht na
het hordelopen meteen door naar het hoogspringen, waar
zij over een lathoogte van 1,30 m ging.
Het Fortiusteam was dan wel een “nieuwe club” in de
competitie, maar het bestond wel voor het overgrote deel
uit ervaren wedstrijdatletes. De uitzondering daarop was
Sanne Jansen (MA), die gevraagd was om voor Fortius
de 800 m te lopen. Voor haar was zo’n competitiewedstrijd op de baan helemaal nieuw. Sanne, die traint in
de hardloopgroep van Gerard Roovers, is gewend lange
afstanden tot 10 km te lopen en ze werd volledig verrast
door het hoge wedstrijdtempo dat op de 800 m gelopen
werd. Ze voltooide de dubbele baanronde op karakter in
3:33,78 en weet nu dat ook een kortere afstand heel
zwaar kan zijn.
Op de nóg veel kortere afstand, de 100 meter, stonden
Miranda van Dijk (MB) en Ilse Torbijn (VSen) samen in
dezelfde serie aan de start. Uitgerekend tijdens die serie
stak de wind flink op, wat de tijden uiteraard nadelig
beïnvloedde. Miranda won het in 13,65 van Ilse, die 13,89
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Sigrid Florusse dicht bij haar record verspringen.

Start van Vera van der Niet op de 400 m.

liep. Miranda was een belangrijke schakel in de vrouwenploeg, want behalve de 100 m liep ze ook nog de 200 m opnieuw met tegenwind - in 28,14 en later op de dag ook
nog de 300 m in de Zweedse estafette.
Janneke Keller (VSen) liep eveneens de 200 meter en
deed dat in 29,74. De irritatie aan haar quadriceps die dit
opleverde kwam helemaal niet van pas, want in de
Zweedse estafette zou zij nogmaals dezelfde afstand
lopen.
Het verspringen was in twee groepen over de dag
verdeeld. In de eerste groep sprong Karlijn Schouten
(MB), die een mooie prestatie van 4,52 m neerzette.
Sigrid Florusse (V35) sprong in de tweede groep
eveneens goed en bleef met 4,30 m slechts enkele
centimeters onder haar persoonlijk record.
Vera van der Niet had met twee maal een 400 meter een
zwaar programma. De 400 m individueel liep ze in een
nette 67,11 en aan het eind van de dag liep ze de afstand
ook nog eens in de Zweedse estafette. Nina Meyer
(VSen) droeg met haar discusworp van 24,66 m haar
steentje bij aan het puntentotaal van Fortius.
Het laatste individuele loopnummer was de 3000 meter.
Gerda Huiskamp (V45) nam deze afstand voor haar
rekening en deed dat in 12:49,17 heel verdienstelijk.
Ten slotte was er de Zweedse estafette (400-300-200100) die werd gelopen door Vera, Miranda, Janneke en
Ilse. Het Fortiusteam kwam in 2:39,77 over de finish.

Estafette: Miranda (boven) en de wissel
tussen Janneke en Ilse (beneden).

Met een 24ste plaats in de landelijke tussenstand is
Fortius voorlopig een goede middenmoter. Met nog
twee voorrondewedstrijden te gaan, zijn er zeker nog
kansen om te stijgen in het klassement.

Competitiewedstrijd C/D-junioren in Dordrecht op 6 mei
Meer over deze door Fortius georganiseerde en bijzonder geslaagde competitiewedstrijd in
Dordrecht in de jeugdrubriek.

Competitie masters: mannen aan de leiding, vrouwen op finalekoers
Na de senioren vrouwen en de CD-junioren was het op zondag 7 mei de beurt aan de masters van
Fortius voor hun eerste competitiewedstrijd van dit jaar. Op de baan van AV Fortuna in Vlaardingen
deed onze club mee met een vrouwenploeg en twee mannenploegen. Het eerste mannenteam
maakte een vliegende start in de competitie, want zij wonnen niet alleen de poulewedstrijd in
Vlaardingen, maar gingen na deze eerste wedstrijd met 6638 punten ook meteen aan de leiding in de
landelijke tussenstand. Ook de vrouwenploeg van Fortius deed het prima. In de poulewedstrijd werd
het team tweede met 5268 punten. In de landelijke tussenstand kwamen de Fortiusdames op een
zevende plaats te staan, wat een riant uitzicht biedt op het behalen van de nationale finale. De eerste
twaalf teams na twee voorrondewedstrijden plaatsen zich voor die finale. Het incomplete tweede
mannenteam, dat vooral in het leven is geroepen voor deelname van masters die buiten het eerste
team vallen, kan in de competitie geen rol van betekenis spelen.
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Mannen Masters
Met een temperatuur van rond de 12 graden en zo nu en dan een flink
opstekende wind was het geen ideaal weer om goede prestaties te
leveren op de explosieve onderdelen. Ondanks het kille weer zette
Robert Florusse (M35) met 12,58 op de 100 meter een heel aardige
prestatie neer. Zijn vader, Ko Florusse (M65), liep eveneens de 100
meter en zoals gebruikelijk was het deze topper onder de 65-plussers
die in 13,67 de punten binnenbracht voor de ploeg (693 punten). In de
competitie mogen in elk team twee mensen per onderdeel opgesteld
worden, maar alleen degene die het hoogste puntenaantal scoort telt
mee voor de ploegpunten. In de masterscompetitie hebben we daarbij
bovendien te maken met de age-grading, waarmee een puntencorrectie
op grond van leeftijd wordt gemaakt. Het maakt de puntentelling voor
een buitenstaander misschien wat ondoorzichtig, maar het is wel eerlijk
en de masters zelf snappen het prima.
Ruben van Ameijden (M35) deed het erg goed op de werponderdelen.
Op zowel discus (40,16 m) als kogel (13,06 m) haalde hij het mooie
ronde puntenaantal van 700 binnen. De speer wierp hij 40,22 m ver weg
(502 punten). De tweede discuswerper in het eerste team, Hans
Leenheer (M50), deed het met 35,44 m ook lang niet slecht. De
werponderdelen van Fortius waren op alle fronten goed bezet. Bij het
kogelstoten had zelfs de tweede ploeg een dubbele bezetting met Albert
Lammers (M60), die 9,59 m stootte (526 punten) en Mark Uilhoorn (M50)
met 8,79 m. Mark wierp voor de tweede ploeg ook nog de discus naar 26,97
m en liep de 100 meter in 15,62 s.
De 200 meter werd gelopen door Gerard van Dijk (M45) voor team 1 en
Pieter Jacobs (M50) voor team 2. Qua puntenaantal bleken de twee mannen
niet veel voor elkaar onder te doen. Gerard liep 25,87, goed voor 636 punten
en Pieter liep 26,90, wat 605 punten gaf.
Jurgen van Berkum (M45) werd in team 1 maximaal ingezet op de 400 m
(55,55; 774 punten), het hoogspringen (1,65 m; 671 punten) en het
verspringen (5,90 m, 762 punten). Pieter kwam als verspringer voor team 2
met 4,98 m (593 punten) al weer aardig dicht in de buurt van de vijf meter,
wat een goed teken is zo vroeg in het seizoen. Voor het tweede team liep
Harry Gerritse de 400 meter in 1:15,29 (317 punten).
Gerard Groothuizen (M65) had zich laten overhalen om de 1500 m te lopen
in de eerste ploeg, maar kort na de start bleek een enkele weken eerder
opgelopen spierscheuring nog niet voldoende hersteld om al een wedstrijd te
kunnen lopen. Gerard moest uitstappen, wat jammer maar wel verstandig
was. Voor het resultaat van het team was het geen
ramp, omdat in een volgende serie ook Arend de
Jager (M50) de 1500 meter liep voor Fortius 1. Hij
deed dat voortreffelijk in 4:34,49 (783 punten),
slechts zo’n 2 seconden verwijderd van zijn beste tijd
ooit. Carlo Bevers (M45) debuteerde in de
masterscompetitie door voor het tweede team de
1500 m te lopen in 5:52,50 (280 punten).
Aan het eind van de dag liepen Robert Florusse,
Mathieu Scheffers, Gerard van Dijk en Erwin van
Diemen de 4 x 100 m in 51,42 s (417 punten), een
nieuw clubrecord M35. Met enige training op de
wissels moet dat nog veel sneller kunnen. In
Carlo Bevers.
Vlaardingen was het de tweede tijd.
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Jurgen van Berkum.

Harry Gerritse.

Vrouwen Masters
De vrouwen masters moesten het voor het eerst sinds
jaren doen zonder het puntenkanon Wil Florusse. Zij was
door toedoen van een discus in de training geblesseerd
geraakt en kon in Vlaardingen met een pink in het gips
slechts als toeschouwer aanwezig zijn. Gelukkig beschikt
Fortius over meer goede masterwerpsters, zodat het
uitvallen van Wil geen dramatische gevolgen had. Evelien
van Zwanenburg was nu de eerste discuswerpster in de
ploeg en zij haalde met 26,10 m 556 punten binnen. De
tweede discuswerpster Jeanine Katsman leek bij het inwerpen richting de 28 meter te gaan, maar in de wedstrijd
bleef het bij 25,31 m. Het kogelstoten resulteerde bij
Evelien in 10,08 m, wat niet minder dat 703 punten
opleverde, en bij Jeanine in 8,02 m.
Joke Torbijn stond na een winterseizoen vol blessureleed
als een gelukkig mens op de baan, omdat ze eindelijk
weer pijnloos een wedstrijd kon rennen. Dat haar tijden op
de sprint nog niet helemaal top waren nam niemand haar De gezamenlijke dames en heren Fortius masterploegen.
kwalijk. De 100 m liep ze in 15,43 (603 punten) en de
200 m in 32,86 (618 punten). De meeste punten haalde ze binnen met haar prestatie van 1,15 m bij het
hoogspringen (661 punten).
Voor Anja van Giels, die als tweede loopster voor Fortius de 100 meter liep, was het nóg langer geleden dat
zij voor het laatst een wedstrijd had kunnen lopen. Anja liet de klokken stoppen op 16,31.
Carine Banga (V45) startte op de 400 meter. Zij ging er met de van haar bekende voortvarendheid vandoor. In
tegenstelling tot vorige keren wist zij haar tempo dit keer lang vast te houden en ze kon voorkomen dat haar
tegenstandsters haar op het laatste stukje voorbij gingen. Een mooi persoonlijk record van 70,84 s was het
resultaat. Carine heeft beloofd te trakteren als ze de volgende keer onder de zeventig seconden duikt.
Irene Vink is op veel afstanden thuis. Begin april liep ze in Rotterdam nog de marathon in 3:46, dit keer kwam
zij uit op de 1500 meter. Irene liep een sterke, vlakke race in 6:11,03 (594 punten) en werd na afloop (terecht)
overladen met complimenten over haar loopstijl door Fortiustrainer Harry Gerritse, die zelf die dag de 400
meter had gelopen in de tweede mannenploeg.
Ook het jonkie in de ploeg, Sigrid Florusse (V35), presteerde met 4,19 m (525 punten) in de verspringbak
goed. Sigrid was de startloopster in de 4 x 100 m estafette. Ze gaf het stokje over aan Carine, die het verder
doorgaf aan Jeanine, waarna Anja het als slotloopster afmaakte. Hun eindtijd was 60,13 (356 punten).

De tweede voorrondewedstrijd in de masterscompetitie is op 25 juni in Zevenbergen.

Onderlinge werpcompetitie 2017
Ook dit jaar is er weer een onderlinge werpcompetitie De eerste twee wedstrijden, op 18 april en 16
mei zijn bij het uitkomen van deze nieuwsbrief al achter de rug. De uitslagen staan gepubliceerd op
onze website www.fortiusdrechtsteden.nl
De volgende onderlinge werpwedstrijden zijn op 27 juni en 5 september. Inschrijven kun je op de lijst
die in de kantine hangt, steeds tot de zondag voor de wedstrijd. Geen na-inschrijvingen.
Meer informatie over de werpcompetitie op onze website onder deze link:
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/wedstrijden-en-evenementen/14-wedstrijdenbaanatletiek/1010-onderlinge-werpcompetitie-2017
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Uitslagen overige baanwedstrijden
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze
website gepubliceerd onder “Uitslagen baan/indoor”:
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/fortius-uitslagen-baan-indoor
Twee polsstokhoogspringsters van Fortius deden
op tweede paasdag in een koud en winderig Vught
mee aan de zogenaamde Testwedstrijd van Prins
Hendrik. Karlijn Schouten won de wedstrijd bij de
meisjes junioren B met een hoogte van 3 meter.
Sigrid Florusse (V35) werd tweede bij de vrouwen
senioren met 2,90 m.

werd bij de jongens junioren D derde op de 1000
meter in een persoonlijke recordtijd van 3:30,73.
Sigrid Florusse (V35) werd bij het verspringen
tweede met 4,05 m.
Quinten en Rens van der Elst reisden vrijdagavond
28 april naar Goes om daar mee te doen aan de
baanwedstrijd van AV ’56. Quinten won de 100
meter bij de jongens junioren C in 12,54, wat een
verbetering van zijn persoonlijk record was met niet
minder dan 1,17 s. Voor de mannen masters
stonden in Goes uitsluitend incourante afstanden
op het programma. Rens (M45) liep de 150 meter
in 21,23 s.

Atledo in Dongen organiseerde op zaterdag 8 april
een werpwedstrijd, waarbij de deelnemers zelf
mochten kiezen wanneer en hoe vaak ze een
onderdeel deden. Alle onderdelen werden zeven
keer aangeboden. Alle categorieën werkten de
onderdelen samen af. Ruben van Ameijden van
Fortius werd bij de mannen masters derde bij het
discuswerpen met een verdienstelijke worp van
40,05 m. Sven Hurkmans werd met 27,98 m vijfde
bij het speerwerpen voor jongens junioren D. Bij
het kogelstoten werd hij zesde met 7,53 m.

Op vrijdag 12 mei werd in Breda het eerste
“Avondje SPRINT” van dit jaar georganiseerd. De
wedstrijd viel voor een groot deel in het water door
vanuit het zuiden overtrekkende buien. De Bjunioren Tes van Noort en Sophie van der Spoel
liepen er een 100 meter, Tes in 13,82 s en Sophie
in 14,02 s.

In de uitslagen van de openingwedstrijd van Spark
in Spijkenisse op 22 april vinden we twee atleten
van Fortius terug onder de niet meer bestaande
clubnamen Hercules en Parthenon. Timo de Kok

[Advertentie]
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

Het blijkt nog niet altijd goed te gaan met inschrijven
en vermelding in de uitslagen. Vaak moet ik het doen
met wat op internet beschikbaar is. Dan zoek ik
allereerst op clubnaam Fortius. Voor de zekerheid
ook nog maar op Parthenon en Hercules, want dat
blijkt ook nog wel eens resultaat op te leveren. Toch
vallen dan nog steeds wel eens Fortiusatleten
tussen wal en schip. Dat bleek weer uit een mailtje
Logo door Elise Beljaars
van Toos Volmer, die ons attent maakte op het
missen van resultaten uit de Rotterdam Marathon en de 60 van Texel. We willen deze uiteraard hier
rectificeren:
Rotterdam Marathon (9 april): Frank van Hilten werd 460ste bij de M35 in de tijd van 3:03:03. Als we
even terugkijken in de nieuwsbrief van april, dan blijkt dat hij met zijn tijd de vijfde Fortiusatleet was
aan de finish.
Ook bij de 60 van Texel (17 april) vonden we tijden die sneller waren dan die van de atleten die wel
vermeld werden: M40: 10de Jeffry de Ridder 5:34:44
M50: 19de Sjon Vos
5:49:08
V40: 19de Daniëlle Gillissen 6:35:31
Bij het zoeken naar categorie en plaatsen viel me op dat alle vier hierboven genoemde atleten
“Dordrecht” achter hun naam hebben staan. Bij de wel vermelde atleten in de vorige nieuwsbrief
stond tenminste nog Hercules of Parthenon achter hun naam. Op Dordrecht kan ik niet zoeken want
dan zou ik bij elke vermelding moeten gaan vergelijken met de ledenlijst, want wees nou eerlijk, wie
kent er alle 2300 leden bij naam. Bovendien heb ik wegens de privacywetgeving ook geen ledenlijst
in mijn bezit. Wil je opgenomen worden in de uitslagen in deze rubriek, zorg er dan dus voor dat je
als Fortius geregistreerd wordt bij de inschrijving. Als het wedstrijden betreft waar dit niet kan, zal het
ook wel geen KNAU wedstrijd betreffen en kunnen we dus ook moeilijk een complete ranglijst
opmaken. Voorbeelden hiervan zijn de Verkerkloop, de Smulbosloop en de Seuterloop.
Overigens was er weinig deelname aan wedstrijden tijdens de tweede helft van april. Gezien de
massale deelname aan de DDD en de Rotterdam Marathon eerder die maand, is dat ook wel weer te
begrijpen. Maar in mei pakten we de draad weer voorzichtig op.
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 juni binnen zijn op
nieuwsbrieffortius@outlook.com.

Wedstrijden in mei
Op 13 mei liep José Spiertz in Oosterhout de 10 km Kaaienloop. Zij werd zevende bij de V45 in een
goede tijd van 49:57. Zou er een klasse V65 zijn geweest, dan zou ze onbedreigd hebben gewonnen.
In Heukelum was op 20 mei de vierde wedstrijd in het Grote Rivieren loopcircuit. Natuurlijk kwamen
onze klassementslopers weer in actie op deze 10 km Krakelingenloop. Bij de MSen werd Anco
Oomsen negende in 37:38 en Twan van der Wel 32ste in 48:28. Goede zaken deed Lennaert den
Hoed met zijn vierde plaats bij de M35 in 38:21. Hij werd gevolgd door Henrik Barendregt die in 42:40
op de veertiende plaats belandde. Vier mannen bij de M45: Henk Visser (33ste in 48:21), Jan Willem
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van den Hoek (37ste in 49:04), Erik Jan Rem (38ste in 49:06) en Maurits van Vijfeijken (68ste in 57:49).
Bij de M55 werd Arie den Hoed 44ste in 59:31 en bij de V45 was Ellen Visser net iets sneller als 23ste
in 57:29. Ook waren er veel jeugdleden actief (zie jeugdrubriek).
Op Hemelvaartsdag 25 mei werden heel wat wedstrijden gehouden. Deze datum valt wel erg buiten
de periode van deze nieuwsbrief, maar vanwege de opgetreden vertraging pakken we deze dag nog
maar mee om het zo een beetje actueel te houden.
Vlak bij huis was er de Smulbosloop over 5 en 10 km in de Elzen. Het was voor het organiserende
TVD een hele klus om het parkoers nog enigszins vrij te houden voor de lopers. Vanwege het mooie
weer leek het wel of heel Dordt naar de Elzen was getrokken. En dan waren er nog paarden en
wielrenners die de dijkjes onveilig maakten. Een van de parkoerswachters kreeg zelfs het verwijt dat
hij wel erg dom bezig was met zijn felgekleurde hesje waarvan de paarden zouden schrikken. En dan
te bedenken dat er genoeg paardenpaden zijn, waarop zelfs bordjes verboden voor voetgangers
staan. En die paarden de dijken maar onderschijten, waar wij als lopers dan weer doorheen moeten.
Zo dicht bij huis herkende speaker van dienst Harry Gerritse natuurlijk veel Fortiusatleten en oudParthenonners. Zonder compleet te zijn (zie boven) vermelden we hier de familie Roozeboom,
waarvan Maarten de snelste was (22:29 op de 5 km), John den Hartog (19:38), Frank van Hilten
(19:40), Henk Visser (21:16), Henk Nugteren (23:01), Bas Nagtegaal (23:23) en Gerda Huiskamp
(23:25).
Jan Faes ging wat verder van huis om in Standdaarbuiten 15 km te lopen. Jan werd vijfde bij de M55
in 1:05:36.
In Delft liep Patricia Beijl de 10 km lange Golden Tenloop en werd daar tweede bij de V55 in 46:47.

Wedstrijdkalender
Mei
28
28

Den Haag
Breda

The Royal Ten
Haagse Beemden Loop

www.royalten.nl
www.haagsebeemdenloop.nl

Juni
1
3
3
3
7
10
10
11
11
15
17
18
19
21
24
25
30

Hellevoetsluis
Zundert
Rijen
Papendrecht
Oudenbosch
Dongen
Papendrecht
Rotterdam
Bergen op Zoom
H.-I.-Ambacht
Rijsbergen
Hoogvliet
Woerden
Dordrecht
Zierikzee
Roosendaal
Leerdam

Wallenloop
Van Goghloop
Rondje Rijen
4 mijl van Papendrecht
Pagnevaartloop
Dwars door Dongen
Lenteloop
Ladiesrun
Brabantse Wal Marathon
Inner Circle Run
Bavoloop
Halve van Hoogvliet
Singelloop
Zoomer-Wantij-run
Ten Miles
Halve Marathon
Leerdam City Run

www.pallas93.nl
www.vangoghloopzundert.nl
www.rondje-rijen.nl
www.rondevanpapendrecht.nl
http://avo83.nl
www.dwarsdoordongen.nl
www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.ladiesrunrotterdam.nl
www.debrabantsewalmarathon.nl
www.innercirclerun.nl
www.bavoloop.nl
www.halvevanhoogvliet.nl
www.clytoneus.nl
www.zoomerwantijrun.nl
www.avdeltasport.nl
www.halvemarathonroosendaal.nl
www.leerdamcityrun.nl

Juli
9

Den Haag

Strandmarathon

www.denhaagstrandmarathon.nl
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INNER CIRCLE RUNNERS
[door René Libeton]

De loopgroep uit Hendrik-Ido-Ambacht
Bekend van de Inner Circle Run
Hopelijk zijn jullie nog niet vergeten dat wij ook een onderdeel van de vereniging zijn. Om
uiteenlopende redenen is het wat stil vanuit Ambacht en Zwijndrecht, maar hierbij weer
een korte update.
Het gaat goed met onze groep, we groeien langzaam maar zeker naar 135 hardlopers die
elke zaterdagochtend, dinsdag- en donderdagavond in twee of drie verschillende groepen
trainen. Hier merken wij eigenlijk helemaal niets van het samengaan van de twee
verenigingen als FORTIUS. Ik zal daar nu verder niet op ingaan, maar mochten jullie er
meer over willen weten, dan kan dat altijd natuurlijk.
Maar het belangrijkste is voor ons het hardlopen en dat betekent zo net voor de zomer dat
“De Bolidt Inner Circle Run” er weer aankomt. Op 15 juni kun je weer kiezen voor een 5 of
10 km dwars door ons dorp. Alle voorbereidingen zijn al in volle gang en het ziet ernaar uit
dat het weer een mooie en drukke run gaat worden. Wij hebben er weer zin in. Jullie ook?
Hebben jullie al ingeschreven voor het grootste loopfeest van onze vereniging Fortius?
Met rond de 2700 hardlopers behoren we wel tot die categorie. Na alle voorjaarswedstrijden kun je net voor de zomer nog even je persoonlijk record neerzetten op ons
gecertificeerde parcours in Hendrik-Ido-Ambacht. Kom die brug eens over en geniet van
het landelijke tussen de grote steden in.
Mocht je om de een of andere reden niet kunnen hardlopen en wil je er toch bij zijn? Kom
dan een keer helpen op of langs het parcours. Meld je dan aan bij mij via
info@innercirclerun.nl. Als je echt alles goed wil zien, dan is verkeersregelaar de beste
taak om je voor aan te melden, die staan namelijk altijd helemaal vooraan.
Veel looplol,
Rene Libeton, trainer, hoofd parcours&veiligheid

13

14

FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN
Verheugend is het dat we mogen constateren dat we steeds meer kopij, inclusief foto’s, binnen
krijgen voor de jeugdrubriek. We hopen dat die trend zich zal doorzetten in de komende tijd, juist nu
het seizoen is losgebrand en er heel veel te schrijven en te laten zien is over de competities. Om het
overzicht te bewaren zou het fijn zijn als iemand de eindredactie hiervan op zich zou kunnen nemen.
Sta je dicht bij onze pupillen en junioren, meld je dan aan als redacteur voor deze rubriek. Mogelijk
kun je dan ook de jeugd zelf zo ver krijgen stukjes te schrijven.
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 Daniel Hermus]

Paasloop in Pijnacker
De zusjes Tula (MPM) en Novi (MPA1) Hermus hadden op Tweede Paasdag,
maandag 17 april, geen zin om op een meubelboulevard rond te lopen. Zij
werden blijer van de Duijvestijn Tomaten Paasloop in Pijnacker. Bij deze loop,
georganiseerd door de plaatselijke schaatsvereniging, moet er door de jeugd
een afstand van een Engelse Mijl (1609 meter) worden afgelegd.
Er stonden 47 kinderen aan de start in de categorie tot en met 10 jaar. Na de
starttoeter werd er een ronde over de straten van het sportcomplex gelopen in
een lekker zonnetje maar met een redelijke wind.
Novi kon van start af aan voor de podiumplaatsen meelopen en eindigde als
tweede meisje in haar categorie (derde van meiden t/m 14 jaar). Dankzij haar
tweede plaats kunnen we binnenkort gratis pannenkoeken gaan eten met het
hele gezin. Tula was met haar 6 jaar één van de jongste deelnemers en
eindigde als negende van de 21 meisjes (23ste van alle deelnemers).
Met een medaille, een beker en hoe kan het ook anders met zo’n naam voor
een wedstrijd, een doosje tomaten, zijn we in het drukke paasverkeer weer
naar Dordrecht gereden.

Tula en Novi in Pijnacker.

Als voorprogramma bij deze wedstrijd werd ‘alles
uit de blokken’ georganiseerd, zeven
sprintnummers (40, 60, 80, 100, 150, 200 en 400
meter) waar atleten zich konden inschrijven voor
zoveel onderdelen als ze maar wilden. Ook hierbij
liepen alle categorieën gemixt en sprintten pupillen
tot en met masters naast elkaar.
Van elk onderdeel waren meerdere series,
ondanks dat het tempo er goed inzat bij de
organisatie liep alles wel uit, mede doordat er
zoveel gestart werd dat de batterijen van het
startpistool tussendoor vervangen moesten

3000 m en alles uit de blokken
in Oud-Beijerland
Om eens te testen of de benen na bedtijd ook nog
functioneren deden een aantal Fortius pupillen
donderdagvond 20 april mee aan de 3000 m
meeting bij AV Spirit in Oud-Beijerland. Dit was de
eerste van zeven wedstrijden in het Runnersworld
baancircuit waarbij alle categorieën gemixt lopen.
Bij het inschrijven geef je je persoonlijk record of
geschatte tijd op en op basis daarvan worden de
series ingedeeld.
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worden. Van Fortius was er een delegatie pupillen
aanwezig die elk zich op minstens twee onderdelen
lieten gelden, waarvan de meesten voor de korte
sprintnummers kozen. De broers Pieter Marijn
(JPB) en Milan (JPA1) kwamen allebei in actie op
de 40 m (Pieter Marijn in 7,58 en Milan in 6,90) en
60 m (Pieter Marijn 11,20 en Milan 9,93).
Marit Merison (MPA2) liep dezelfde nummers (in
respectievelijk 7,50 en 11,05) net als Julia van
Dorp (MJD) (in 6,52 en 9,43), die achteraf toch ook
nog wel op de langere sprintnummers had willen
lopen, want sprint is haar favoriete
atletiekonderdeel. Haar broertje Maxim (JPA1)
deed dat wel, hij nam deel aan vier onderdelen: 40
m in 6,94, 60 m in 10,11, 100 m in 16,40 en 400 m
in 1:22.48. Merel Dielessen (MPA2) liep de 60 m in
9,61 en de 100 m in 15,60 en is blij dat ze weer in
vorm begint te raken na haar beenbreuk van
afgelopen jaar.
Lucas Gennisse (JPA2) kwam uit op maar liefst vijf
sprintnummers: 80 m in 12,60, 100 m in 15,67, 150
m in 24,33, 200 m in 34,22 en 400 m in 1:24,11.
Naar eigen zeggen om punten te scoren in de
competitie wie de meeste PR’s heeft, want op hoe
meer onderdelen je een tijd hebt staan hoe meer er
te verbeteren valt.
Als opwarmertje voor de 3000 m liep Novi Hermus
(MPA1) het langste sprintnummer 400 m in
1:24,93.
Door wat uitloop in het voorprogramma startte Novi
pas rond 21:15 uur in haar serie samen met een
andere A pupil, een junior en een heleboel mannen
en vrouwen senioren en masters. Het was erg leuk
om groot en klein door elkaar te zien lopen en Novi
finishte in 13:14,76.

Amsterdams Baan Circuit op 22 april
In juli 2016 vonden in het Olympisch Stadion in
Amsterdam de Europese Kampioenschappen
plaats. Op 22 april 2017 stonden vijf Fortius
pupillen (Sem Schoester, Jesper & Sven Hurkmans
en Tula & Novi Hermus) op diezelfde atletiekbaan
aan de start van het Amsterdams Baan Circuit.
Tijdens deze middag hebben de pupillen
kennisgemaakt met een aantal (voor ons) nieuwe
onderdelen die deel uitmaken van het project
Athletics Champs. De bedoeling hiervan is om de
atletieksport laagdrempeliger te maken en zo
nieuwe atleetjes aan te trekken. In sommige
atletiekregio's van Nederland wordt dit concept al
toegepast tijdens de pupillencompetitie.
De pupillen waren ingedeeld in 16 groepen en
hadden per onderdeel 20 minuten de tijd om de
best mogelijke poging te behalen. Dit betekende
dat het tempo er lekker in zat en alle vijf de
onderdelen vrij snel klaar waren (het heet niet voor
niets een speedmeerkamp).
Sem en Tula zaten in de C- en D-pupillengroep en
moesten vortexwerpen, medicienbalgooien en 40
meter horden als drie van de vijf onderdelen. Op
het middenterrein van het stadion was het een hels
kabaal, want als je de vortex (soort raketje) goed
weggooit geeft het een fluitend geluid. De
medicienballen (extra zware ballen) werden ver
weggestoten vanuit de borst of zijwaarts en tijdens
de hordenloop sprintte iedereen vanuit de startblokken richting de finish. Tula bleef echter halverwege haken en viel, maar bereikte uiteindelijk wel
de finishlijn.
Jesper en Novi zaten samen in een groepje bij de
A-pupillen en hadden de woensdag ervoor nog een
spoedcursus polsstokverspringen na de reguliere
pupillentraining gedaan. Daarnaast hadden ook zij
vortexwerpen en een hordeloop op het programma
staan. Al deze onderdelen werden goed
uitgevoerd.
Als afsluiting liepen alle pupillen een 600 meter in
het Olympisch Stadion, waarna ze met een
ervaring en een vaantje rijker weer huiswaarts
konden keren.
In het eindklassement zijn de pupillen als volgt
geëindigd: Tula (MPD) 11de, Sem (JPC) 13de, Novi
(MPA1) 15de en Jesper (JPA1) op de vijfde plaats.
Na het pupillenprogramma waren de junioren aan
de beurt. Sven had al uren op de koude baan
doorgebracht bij het supporteren en dit heeft wel
wat invloed gehad op zijn prestaties. Met een
zevende plaats bij het kogelstoten en een dertiende

Start van de 3000 m gemixt in Oud-Beijerland.
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plaats op de 80 meter sprint was hij dan ook niet
echt tevreden, maar wel blij dat hij op deze
bijzondere plek heeft mogen sporten met zijn
toepasselijke special-edition-Olympische-Spelensportschoenen aan.
Tula vertelde op de terugweg dat zij de volgende
keer graag weer wil meedoen, maar dat ze het leuk
zou vinden als de tribunes dan helemaal vol
zouden zitten met mensen, net als tijdens die
belangrijke wedstrijd in 2016. Nog even doortrainen
Tula…
Tula en Novi
Hermus op het
hoge podium in
Raamsdonksveer.

Kidsrun Halbmarathon München
Tula en Novi Hermus hebben op zaterdag 29 april
meegedaan aan de kidsrun tijdens de halve
marathon van München. Tijdens de voorbereiding
van deze citytrip kwam ik erachter dat deze
wedstrijd vlakbij ons hotel werd gehouden en als
fervente hardloopsters wilden de twee zusjes
natuurlijk graag meelopen. De wedstrijd vond
plaats op het Olympisch Park van de Spelen van
1972 met start en finish naast het Olympisch
Stadion. De kidsrun bestond uit twee afstanden:
500 meter voor kinderen tot en met 8 jaar en 1600
meter voor kinderen vanaf 9 jaar. De route ging
door het groene park met soms pittige stukken vals
plat en steile afdalingen.
Tula mocht de spits afbijten en rende zo hard als
ze kon naar het keerpunt om daarna dezelfde weg
terug weer af te leggen naar de finish. Ze eindigde
als tweede van de meisjes.
Daarna was Novi aan de beurt die na de start
mocht beginnen met een flink stuk vals plat als
opwarmertje, daarna rondom de vijver richting de
Olympische Alm waar de weg nog steiler omhoog
ging. Maar als je omhoog gaat, moet je ook weer
eens naar beneden en dat gebeurde op de laatste
500 meter. Met grote passen spoedde zij zich naar
de finish waar zij, evenals haar zusje, als tweede
meisje finishte.
Met een beker chocolademelk van de sponsor en
een grote typisch Duitse lebkuchen keerden we
terug naar het hotel om ons om te kleden en nog
meer kilometers te maken in het centrum van deze
Beierse stad.

600 m in het Olympisch stadion, wie wil dat niet?

Koningsloop Raamsdonksveer
Op woensdagavond 26 april werd in
Raamsdonkveer de vierde editie van de
Koningsloop georganiseerd. Tijdens deze wedstrijd
waarbij er wordt gelopen door het, hoe raad je het,
Koningspark, vond een kidsloop plaats. Tula & Novi
Hermus waren op deze pré-Koningsavond present
om hieraan deel te nemen. Voordat de wedstrijd
ging starten moest er natuurlijk worden ingelopen
en dat ging er al fanatiek aan toe. Zo erg zelfs dat
de vijf EHBO medewerkers al meteen vol aan de
bak mochten om de knie van Novi te behandelen;
tijdens een kleine afdaling maakte zij namelijk een
schuiver op een grindpad. Maar 10 minuten later
stonden de zusjes allebei aan de start. Het
parcours bestond uit een ronde van ongeveer 1
km; Tula moest één ronde lopen en Novi mocht dit
tweemaal doen.
Na een goede race eindigden de twee dames
allebei op een tweede plaats in hun eigen
categorie; Tula bij de meisjes tot en met 8 jaar
(4:42) en Novi bij de meisjes van 9 - 12 jaar (7:57).
Het podium bij deze wedstrijd bestond uit een
opblaaskussen met drie schavotten die echter zo
hoog waren dat Tula niet op de tweede plaats kon
klimmen. Gelukkig kreeg zij hier hulp van de
plaatselijke wethouder, waarna ze van hem de
zilveren medaille in ontvangst mocht nemen.
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bandenstapel, slalommen tussen afzethekken en
een hooiberg beklimmen. Het had de dagen ervoor
een klein beetje geregend en op de dag zelf kwam
de regen soms met bakken uit de lucht, maar over
het algemeen waren de kinderen vrij ontevreden
over hoe vies ze waren geworden.

Met gewonnen lebkuchen in Munchen

Kids Obstacle Run Zwijndrecht
Op woensdagmiddag 3 mei werd er door Toppie
(een organisatie uit Zwijndrecht die allerlei
sportieve en kunstzinnige activiteiten organiseert)
en onze overburen op de atletiekbaan Hattrick
Sport (een stichting gespecialiseerd in het
organiseren van activiteiten om sportdeelname te
stimuleren) een Kids Obstacle Run georganiseerd
in recreatiegebied Hooge Nesse te Zwijndrecht. In
dit natuurrijke gebied, gelegen nabij hotel ARA,
waren er deze middag drie verschillende starttijden:
schoolgroep 3/4, schoolgroep 5/6 en als laatste
schoolgroep 7/8.
Na een muzikale dans warming-up mochten de
kids het 1,5 km lange parcours afleggen waarbij ze
onder meer de volgende obstakels tegenkwamen:
onder hekjes doorkruipen, een speedladder,
tijgeren door het zand, klimmen over een

Klauteren over de hindernissen.

Er was een grote groep Fortius-pupillen aanwezig
bestaande uit Nova, Jasmijn, Jari, Thijs, Dewi,
Annika, Yerne, Anniek, Tula, Cristy, Merel, Floor,
Lise, Novi en Vivien (ik hoop dat ik niemand ben
vergeten). Sommige van deze kinderen hebben
zelfs twee of drie keer het parcours afgelegd en
stonden een paar uur later gewoon weer fris en
fruitig op de pupillentraining! Hopelijk wordt deze
leuke activiteit volgend jaar weer georganiseerd
met nog meer Fortius-atleetjes en zeker nog meer
modder!
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Geslaagde competitiewedstrijd C/D-junioren in Dordrecht op 6 mei
[door Joke Torbijn]

Voor het eerst sinds jaren werd er op zaterdag 6 mei
weer eens een competitiewedstrijd in Dordrecht
georganiseerd. Best een beetje spannend voor het
organisatieteam van Fortius, dat als WOC van
Hercules en Parthenon in de afgelopen jaren wel
veel ervaring opdeed met indoorwedstrijden, maar
zich nu voor het eerst voor de taak zag gesteld een
“grote” baanwedstrijd te organiseren. Tijdens de
wedstrijd waren ruim zeventig vrijwilligers in touw om
alles goed te laten verlopen. Er kan niet anders
worden gezegd dan dat dat goed gelukt is. Van
buitenaf hebben wij veel complimenten mogen
ontvangen.
Van Fortius waren de teams van de jongens junioren C en de meisjes junioren D het meest
succesvol met een derde plaats in deze poulewedstrijd. De jongens junioren D van Fortius werden
vijfde en de meisjes junioren C werden tiende. Het tweede team van de meisjes D werd elfde,
evenals het tweede team van de jongens D. Bij de jongens D had Fortius zelfs nog een derde team
in de wedstrijd, dat als dertiende eindigde.
Voor alle uitslagen, een link naar een digitaal fotoalbum (Ilona Vink) en naar een video (Dordt
Centraal) verwijzen we naar onze website.

Competitie pupillen op 13 mei
in Alblasserdam
Zaterdag 13 mei vond alweer de tweede pupillen
competitiewedstrijd plaats, dit keer in Alblasserdam.
Erik Boertje, vader van meisje pupil C Annika, stuurde
ons vier mooie foto’s met een korte impressie. Helaas
stond er niet bij wie er precies op de foto’s te
bewonderen waren, zodat we geen duidelijk
onderschrift konden maken.
“De weersvoorspelling was niet al te best maar het
bleef de hele wedstrijd gelukkig wel droog.
Al met al was het een leuke, gezellige en sportieve
zaterdag met podiumplaatsen voor Fortius.
De groepsfoto met diploma’s staat op de laatste
bladzijde van deze nieuwsbrief.
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PR-competitie voor junioren en pupillen
Voor de Persoonlijk Record competitie (PR-competitie) scoren junioren en pupillen 10 punten bij het
verbeteren van hun persoonlijk record en 5 punten bij de evenaring ervan. De competitie loopt van 1
november tot en met 31 oktober. Meer informatie en het volledige reglement is te vinden op
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie.
Tussenstand op 30 april 2017 (na 6 maanden)
Sinds de laatste stand op 31 maart zijn de volgende wedstrijden onderzocht:
25/03
01/04
02-04
08/04
08/04
15/04
20/04
22/04
28/04

Wychen
Tilburg
Purmerend
Dongen
Papendrecht
Zundert
Oud-Beijerland
Amsterdam
Goes

trainingspakkenwedstrijd
openingswedstrijd
werpdriekamp
eerste wedstrijd pupillencompetitie

Mocht iemand naar een wedstrijd zijn geweest, die niet op het lijstje staat, gelieve dat dan aan mij door te
geven (barendsp@xs4all.nl).
Tot en met 31 oktober 2017 worden van de volgende wedstrijden de uitslagen nageplozen:
- alle wedstrijden georganiseerd door Fortius
- alle competitiewedstrijden
- alle wedstrijden in de regio
- nationale C- en D-spelen.
Als atleten naar andere wedstrijden gaan, dit graag even doorgeven. De uitslagen worden dan gecontroleerd
en de prestaties meegenomen in de PR-competitie. Ook worden ze verwerkt in de jaarranglijsten en in een
database vastgelegd. Dit laatste geldt ook voor de oudere atleten.
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Stand op 30 april:
Jongens pupillen
1
2
3
4
5
7
9
11
12
14
15

18
19

24

30

Maxim van Dorp
120
Leensey Bilkerdijk
110
Sem Schoester
100
Lucas Gennisse
90
Thomas van Roosmalen 85
Tijn van Driel
85
Hugo Vink
80
Luuk Bosveld
80
Ilay de Koning
70
Ruben van Roosmalen 70
Ruben den Dulk
60
Jesper Hurkmans
50
Samuel van Well
50
Rick Thomas
45
Luka Alvarez Tusveld
40
Owen Brady
40
Wouter van Balen
40
Sepp van Dort
35
Fedde Brinkman
30
Jilles van den Brule
30
Lenn Boer
30
Olivier Post
30
Sven Schenkel
30
Bram Kahler
20
Charlie Maunder
20
Ivar van Rijt
20
Jaime Joele
20
Timo Kahler
20
Tjeerd Snippen
20
Phil van der Harst
10
Thijs Haak
10

Meisje pupillen
1 Alyssah Bailey
Anniek de Lange
Cristy Pieter
Tula Hermus
5 Danine Markesteijn
Lise de Lange
Novi Hermus
8 Aimy de Koning
Jil Vogelaar
10 Floor Zebel
Norah de Bruijn
12 Annika Boertje
Marit Merison
14 Madelief Rafaela
Maud van Rooij
Nova Bolier
Pien Vogelaar
Veerle Uilhoorn
19 Aimee Knaapen
Jessica Mijdam
Merel Dielessen
Reza de Bruijn
23 Evy Wessels
24 Chelsia Carlos

90
90
90
90
80
80
80
70
70
60
50
40
40
30
30
30
30
30
20
20
20
20
15
10

Jongens junioren
1 Wessel de Lange
Yannick van Dooremalen
3 Yannick de Burbere
4 Duane van Dijkhuizen
Quinten van der Elst
5 Milan Vink
7 Jari Kroon
8 Ivar de Koning
9 Maxime van Dooremalen
Menno Weeda
Sven Hurkmans
12 Freek Bosveld
Mick Boekholt
Yuma van Dijkhuizen
15 Erben Abma
Mark de Smoker
Mees Schneider
Tom Hallensleben

90
90
65
50
50
45
40
35
30
30
30
20
20
20
10
10
10
10

Meisjes junioren
1 Julia van Dorp
2 Savannah Bailey
3 Janne Boer
4 Pleun Tonino
5 Eva Reijenga
Hannah Reijenga
Nena Brunekreef
Yoni Markesteijn
9 Tessa Dielessen
10 Emily Vreugdenhil
Eva Rijnsaardt
Marit Uilhoorn
Romy van Setten

85
50
40
30
20
20
20
20
15
10
10
10
10

Laatste Nieuws
Tijdens de recentste wedstrijd in het Grote Rivieren Loopcircuit, de Krakelingenloop op 20 mei in
Heukelum, waren onze junioren en pupillen bij de jeugdlopen ook weer bijzonder actief en succesvol.
Uit de uitslagen haalden we de volgende noteringen:
Jongens 1500 m:
Jongens 1000 m:

Meisjes 1000 m:
Jongens 500 m:
Meisjes 500 m:

1. Freek Bosveld
3. Timo de Kok
2. Luuk Bosveld
3. Thomas van Roosmalen
4. Ruben van Roosmalen
8. Yerne Biesterveld
2. Novi Hermus
2. Sem Schoester
5. Tula Hermus

5:34
5:39
3:43
3:45
3:47
4:12
3:58
1:53
2:15

Op Hemelvaartsdag (25 mei) liepen de zusjes Novi en Tula Hermus een kilometer bij de Golden
Tenloop. Novi deed dat in 4:12 en werd tweede (geboortejaar 2007) en Tula 21ste in 5:18
(geboortejaar 2010).

21

ONVOORSPELBAAR

COLUMN
HENK NUGTEREN
No 117

In oktober, november of december geboren? Grote kans dat je het niet gaat maken in de
sport. Dat komt omdat de categorieënindeling wordt vastgesteld op grond van het
geboortejaar. Dit heet het geboortemaandeffect, een wetenschappelijk erkend fenomeen
dat ook op andere gebieden een rol in de ontwikkeling van kinderen speelt, zoals
bijvoorbeeld op school. Ben je net na de peildatum geboren, dan ben je de oudste in de
groep, en statistisch gezien de grootste, sterkste en slimste. Je zult door leraar of trainer
eerder als talentvol worden herkend en behandeld waardoor je meer kans maakt je
talenten te ontwikkelen. De helft van de spelers van het Nederlands elftal blijkt geboren
in januari, februari en maart en waren de oudsten in hun jeugdgroepen. In Japan is dit
effect zelfs zo algemeen bekend dat men er rekening mee schijnt te houden bij de
geboorteplanning. Na de peildatum vinden er meer keizersneden plaats dan er voor.
Uitstelgedrag om op school de oudste te kunnen zijn. Al gaat dit dan wel in tegen het
verlangen van Nederlandse ouders om hun hoogbegaafde kinderen een klas te laten
overslaan. Geeft te denken. In ieder geval is het bij onze jeugdindelingen niet toegestaan
een categorie over te slaan. Hooguit mag een C-junior aan B-juniorenwedstrijden
meedoen bij bewezen kwaliteit, maar daarmee wordt hij of zij nog geen B-junior. Voor
senioren die nog een talent willen voortbrengen is het dus aan te raden er voor te zorgen
dat de baby net na 1 januari wordt geboren.
Daarmee wordt dan meteen de sport meer voorspelbaar en dat is precies waardoor de
geldstromen zich laten leiden. Want het geld regeert, ook in de sport. Eigenaren en
sponsoren eisen resultaten die voorspelbaar zijn, anders worden hun investeringen te
riskant. Als er per ongeluk een club die al vijftien jaar was afgeschreven voor
internationaal succes de finale van een Europees toernooi haalt, is dat ongemakkelijk
voor het grote geld. Dan kan zo’n club zo maar worden leeggeroofd, of met een beetje
mazzel juist geld aantrekken om zich bij de elite te scharen. Want voorspelbaar is het,
zes van de acht kwartfinalisten voor de Champions League 2018 kun je toch zo invullen?
Ook in de atletiek verhogen we de voorspelbaarheid. We managen marathons met
toppers en hazen zodat de winnaar bij voorbaat vaststaat, al valt de tijd vanwege te hoge
verwachtingen vaak tegen. We regisseren een marathon sub2 op Monza, waarvoor
slechts een handjevol atleten in aanmerking komt. We hangen ons vol met sensoren om
tempo, hartslag, paslengte, pasfrequentie, spierspanning, verzuring, geleverd vermogen
en nog veel meer te meten. Die lezen we thuis uit of hebben we via een app direct
beschikbaar om te voorspellen waar we aan toe zijn. Of we gaan massaal aan beleving
doen en stellen ons buiten competitie. In een reportage over de Marikenloop was te
lezen dat een groeiend leger hardlopende vrouwen niet correleert met een toename van
topatleten. De prijzen worden verdeeld onder een klein groepje competitief ingestelde
loopsters. Wel zo voorspelbaar.
Maar is onvoorspelbaarheid niet juist de charme van de sport? Dat tot de start niet zeker
is dat Daphne die 200 m gaat winnen. Dat we halverwege de laatste week van de Giro
nog steeds niet zeker zijn van een historische Nederlandse overwinning. En dat we ook
bij de DSL, DDD en Wantijrun tot de finish moeten wachten wie er gaat winnen. Mooi
toch? Al is misschien de kans ietsje groter dat het iemand is die in januari, februari of
maart is geboren.
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AGENDA
MEI 2017
Zaterdag 27
Zondag 28
Woensdag 31

Rijen
Zundert
Dordrecht

Competitie CD-Junioren
Competitie Senioren
Schoolsport atletiek

JUNI 2017
Donderdag 1
Dinsdag 6 – vrijdag 9
Zaterdag 10
Zondag 11
Donderdag 15
Zaterdag 17
Zondag 18
Woensdag 21
Zondag 25
Dinsdag 27

Dordrecht
Dordrecht
Gorinchem
Etten-Leur
H.-I.-Ambacht
Gorinchem
Spijkenisse
Dordrecht
Zevenbergen
Dordrecht

Cor Melger-loop
Avondvierdaagse
Competitie CD-Junioren
Competitie B-Junioren
Inner Circle Run
Competitie Pupillen
Competitie Senioren
Zoomer WantijRun
Competitie Masters
Onderlinge werpcompetitie

JULI 2017
Zaterdag 1

Dordrecht

Competitie Pupillen

Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op
www.fortiusdrechtsteden.nl.
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via
nieuwsbrieffortius@outlook.com.
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF:

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van juni 2017
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COLOFON
HET BESTUUR
Van links naar rechts:
Anja van Giels
Bertus Harte
Ad van de Kamp (voorzitter)
Martin Matse
Chris den Hartog (penningmeester)
Jan van Dalen (secretaris)
Frank de Visser (verenigingsmanager)
Jan van Haren (2e voorzitter)
Gos Koernap ontbreekt op de foto.

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

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

Recreatieve loopgroep Nordic Walking
Maandag
vanaf 19:15 uur
Donderdag
vanaf 19:15 uur

Pupillen
Zaterdag (alle groepen)
Woensdag
C en mini:
A1, A2 en B:

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

Fitness
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

Kickboxing
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden (april - oktober)
Dinsdag 21:00 – 22:00 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden (oktober - april)
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Vrijdag
Zondag
Zondag

Worstelen
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

20:00 – 21:30 uur: gevorderden
10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar
11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar
recreatief + gevorderden

Dinsdag

Woensdag
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
Donderdag

Vrijdag
Aerobics, streetdance, zumba
Maandag
18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape
19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape
20:45 – 21:40 uur: Zumba

Zaterdag

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
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
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
09:00 – 09:55 uur: Powerpump
13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi
18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20
09:30 – 10:25 uur: Zumba
10:35 – 11:25 uur: Zumba

Pupillencompetitie meisjes C, Alblasserdam, 13 mei.
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