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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 november verschijnen. Kopij kunt u 
uiterlijk tot 15 november sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

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

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



 

 

  
VAN DE REDACTIE 

 [door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
Helaas  
 
Vanwege de herfstvakantie is de kopij even 
blijven liggen, maar hier hebben we dan toch 
weer de Fortius Nieuwsbrief Oktober 2017. 
Hopelijk deze keer meteen een goede link in de 
mail, zodat u deze nieuwsbrief uit de eerste hand 
kunt lezen. Mocht u de nieuwsbrief van 
september gemist hebben en alsnog willen 
bekijken, kijk dan ook even in het kader 
hiernaast. Wij archiveren alle Fortius 
nieuwsbrieven en houden ze voor de leden 
beschikbaar op de website.  
Deze maand weer nieuwe Nederlandse records 
en clubrecords voor Joop van den Brink en prima 
prestaties van onze estafetteteams op het NK 
estafette. Verder natuurlijk alle bekende 
rubrieken, wedstrijdverslagen en 
aankondigingen. Vergeet ook de mededelingen 
vanuit het bestuur niet. 
 
Stuur verslagen, foto’s en andere kopij voor de 
volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 oktober 2017: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  

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

René Bellaart  
 

 

Nieuwsbrieven 
 

Er blijkt in de mail waarin de vorige 
nieuwsbrief (september 2017) werd 
aangekondigd een verkeerde link te 
hebben gestaan. Hierdoor kon de 
nieuwsbrief niet via deze link worden 
gedownload. Excuses daarvoor. 
Echter, alle Fortiusnieuwsbrieven staan 
op onze website en zijn altijd via die 
website ook te downloaden. Ze zijn hier al 
eerder te vinden dan wanneer het via de 
mail wordt aangekondigd. Eerst worden 
ze geüpload op de website en dan pas 
wordt de mail verstuurd. Dit wordt door 
verschillende mensen gedaan, dus er kan 
wel eens een dag tussen zitten. 
Op de Fortiuswebsite staat onder Over 
de vereniging het item Nieuwsbrieven. Dit 
verwijst naar het nieuwsbrievenarchief dat 
ook direct te benaderen is via 
onderstaande link: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/ind
ex.php/over-de-
vereniging/nieuwsbrieven 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen, secretaris] 
 

• Het is nu definitief: de verbouwing van de kantines tot de nieuwe Fortius-kantine start op 6 
november 2017 en zal vermoedelijk in februari 2018 gereed zijn. De bouwwerkzaamheden worden 
onder andere verricht door “Bouwmensen Zuid-Holland-Zuid” 
(https://www.bouwmensen.nl/vestigingen/zuidhollandzuid). Daarnaast komen er een nieuwe 
bestuurskamer en kantoorruimtes. De verbouwing zal overlast veroorzaken, waarvoor begrip wordt 
gevraagd. De afgelopen maanden zijn er door vrijwilligers van Fortius voorbereidende 
werkzaamheden verricht en is het overtollig materiaal afgevoerd. Daarnaast is er een groepje 
actief, die zich bezig gaat houden met een nieuwe styling van de kantine. Leden die zich hierbij 
willen aansluiten kunnen zich melden bij Gos Koernap (bestuurslid). 

 

• Enige maanden geleden is het nieuwe logo geplaatst op de sporthal. Een blikvanger, zoals uit 
diverse reacties is gebleken. Maar nu is het verlicht, zodat ook in de avond en nacht duidelijk 
zichtbaar is dat Fortius hier gevestigd is en een sportvereniging is met een variatie aan sporten. 

 

• Aan het begin van het jaar is de atletiekaccommodatie door de Atletiek Unie (KNAU) afgekeurd. 
Diverse herstelwerkzaamheden moesten worden uitgevoerd. In overleg met de gemeente 
Dordrecht (eigenaar van de accommodatie) is dit gebeurd. Eind september vond een herkeuring 
plaats met goedkeuring als resultaat, echter met uitzondering van de polsstokhoogaccommodatie. 
Het laten voldoen aan de door de KNAU gestelde eisen vergt een forse investering door de 
gemeente Dordrecht. Hiervoor moet in de komende jaren geld worden vrijgemaakt in de 
gemeentelijke begroting. Dus het gaat nog even duren voordat dit op orde is.  

 

• Door de werkgroep kleding is stevig onderhandeld met de Dordtse kledingleverancier Macron over 
de clubkleding. Afspraken zijn gemaakt over de goede clubkleur, het aanbrengen van het logo, de 
prijs, de wijze van bestellen, de leveringsvoorwaarden, enz. Dit heeft geleid tot de ondertekening 
door het bestuur van een contract met Macron voor een periode van drie jaar. Leden van Fortius 
krijgen 10% korting op de bestelling van kleding. In oktober zijn er drie pasavonden geweest. Op 
de website is informatie geplaatst over de wijze van bestellen en betaling. Het bestuur bedankt de 
leden van de werkgroep naam/logo/kleding voor hun werkzaamheden en inzet, al vorig jaar 
aangevangen en doorgelopen tot nu toe. Nu de kleding van Fortius is vastgesteld is het niet meer 
toegestaan om tijdens atletiekwedstrijden in de clubtenues van de oude verenigingen deel te 
nemen. 

 

• Het bestuur is zich ervan bewust dat er nog vele, vele zaken binnen Fortius geregeld moeten 
worden. Het is gebleken dat er nog een aantal knelpunten en problemen zijn die een oplossing 
behoeven. Echter sommige zaken zijn zo complex en zo tijdrovend, dat dit niet een-twee-drie 
gebeurd is. Het bestuur vraagt hier begrip voor. Overigens is het bestuur en vermoedelijk ook een 
overgroot deel van de leden blij dat er nog vele vrijwilligers zijn die zich inzetten voor het wel en 
wee van Fortius. Waarvoor dank. 

 

• Wie wil er deelnemen aan de commissie promotie van Fortius? Deze commissie moet activiteiten 
ontwikkelen om de ledengroei van Fortius te bevorderen en om het behouden van de huidige 
leden. Aanmelden kan bij de verenigingsmanager Johan Moree (fortiusmail@gmail.com). 

 
Met vriendelijke groet,   Jan van Dalen,  secretaris Fortius 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
Opnieuw Nederlandse records voor Joop van den Brink 
 
In de nieuwsbrief van september vermeldden we dat Joop van den Brink drie 
Nederlandse records in de categorie M85 had verbeterd. Later werd bekend dat 
de records kogelstoten en discuswerpen door de recordcommissie van de 
Atletiekunie zijn afgewezen, omdat de accommodatie in Papendrecht niet geheel 
aan de strenge wedstrijdeisen voldoet. Joops Nederlands record speerwerpen is 
wel erkend en staat officieel geregistreerd. 
 

Joop ging in de herkansing: op zondag 8 oktober slaagde hij er 
tijdens een werpvijfkamp in Breda opnieuw in enkele 
Nederlandse records te breken. 
Met de discus wierp hij 20,44 m, terwijl het huidige record op 
18,77 m staat. Ook het kogelslingeren en het gewichtwerpen 
resulteerden met respectievelijk 20,41 m en 9,12 m in 
Nederlandse records. Bij het kogelstoten kwam Joop tot een 
afstand van 7,90 m, wat 39 cm verder is dan het bestaande 
Nederlands record, maar de kans bestaat dat dit record ook 
weer niet erkend zal worden. In het keuringsrapport over de 
baan in Breda staat namelijk te lezen dat de kogelring ook daar 
is afgekeurd. 
Met speer wierp Joop 15,92 m, wat niet verder was dan het 
Nederlands record dat hij al op zijn naam had staan.  

Zijn puntentotaal van de werpvijfkamp in Breda was 3005 en dat is 902 punten meer dan het 
bestaande Nederlandse record M85. In verband met de afgekeurde kogelring is onzeker of dat 
record erkend zal worden. 
In de werpvijfkamp eindigde Joop met zijn puntenscore op de tweede plaats bij de Masters over all. 
 
 

CLUBRECORDS 
 

Van de bovengenoemde prestaties van Joop van den Brink werden de volgende opgetekend als 
clubrecords M85: discus 20,44 m, kogelslingeren 20,41 m, gewichtwerpen 9,12 m en werpvijfkamp 
3005 punten.  
 

De 4 x 100 m estafetteploeg, bestaande uit Quinten van der Elst, Yannick de Burbure, Duane 
van Dijkhuizen en Ivar de Koning, liep tijdens de NK estafette op zondag 24 september een nieuw 
clubrecord voor jongens junioren C in 47,51 s.  
 

Dini Grootenboer verbeterde tijdens de clubkampioenschappen op 1 oktober het clubrecord 
speerwerpen V70 naar 13,64 m. Dini had het record enkele weken eerder met 12,69 m al op haar 
naam geschreven.  
 
Ook de 10-bestenlijsten van Fortius staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet 
Barends, Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius/ranglijsten-10-besten-fortius. 
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie.  
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
B-meiden winnen zilver op NK estafette 
 
Het 4 x 100 m estafetteteam van de meisjes junioren B van Fortius heeft zaterdag 23 september 
zilver gewonnen op de Nederlandse kampioenschappen estafette. Het team bestond uit Sophie van 
der Spoel, Miranda van Dijk, Tes van Noort en Claudia Noordzij. Het team van de jongens junioren 
C, bestaande uit Quinten van der Elst, Yannick Burbure, Duane van Dijkhuizen en Ivar de Koning 
werd vierde. Een verslag en foto’s staan op onze website onder de volgende link: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1188-knappe-prestaties-junioren-op-nk-
estafette 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTIUS Clubkampioenschappen 1 oktober 2017 
 
We troffen gelukkig goed weer met de clubkampioenschappen op zondag 1 oktober. Een link naar 
alle uitslagen op Atletiek.nu is te vinden op onze website www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
Uitslagen overige baanwedstrijden 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortius-atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd, zie https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
Hieronder een samenvatting van de uitslagen van de afgelopen weken.  
 

De succesvolle Fortius-estafetteteams tijdens het NK. 
Boven: Meisjes Junioren B; Rechts: Jongens Junioren C. 
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Ruben van Ameijden (M35) won op donderdagavond 15 september in de Wageningen Track Meeting het 
discuswerpen met 38,38 m.  
 
Saskia van der Boor deed op 23 september mee 
aan de Rock City Thunder Decathlon te 
Amersfoort. Lees hieronder haar persoonlijke 
verslag zoals overgenomen van Facebook.  
 

Het is een tienkamp, waarbij de start van de 1500 
meter (het tiende onderdeel) dient plaats te vinden 
binnen een uur na de start van de 100 meter, het 
eerste onderdeel. 
Om 17:00 begon de wedstrijd en ging je per duo 
van start, om de 10 minuten begon een nieuw duo 
aan de wedstrijd. Ik was samen met Marjolein 
Bolten een duo, wij begonnen om 17:10. Om 17:10 
klonk het startschot van de 100 m. Na de 100 m 
gingen we gelijk door naar het discuswerpen waar 
ik mijn persoonlijk record verbeterde. Na discus 
gingen we door naar polsstok, waar ik natuurlijk 
teveel tijd nam en gelijk achter op het schema lag. 
Dus snel door naar het speerwerpen, om 
vervolgens in mijn eerste poging gelijk ongeldig te 
gooien dus snel nog een keer gegooid. Na het 
speerwerpen snel door naar de start van de 400 m. 
De 400 m langzaam gelopen, want na de 400 m 
kwam de 100 mh. Mijn benen wilden alleen niet 
echt meer na de 400m die uiteindelijk toch nog een 
persoonlijk record bleek te zijn, dus ging de 100 mh 

niet zoals gepland, maar gelukkig wel gefinisht. 
Mijn benen waren nog niet moe genoeg... dus 
gingen we ook nog even verspringen. Doordat ik 
veel tijd had genomen bij polsstok had ik vrij weinig 
tijd over om de laatste onderdelen te doen. Dus 
snel naar het kogelstoten gegaan en met nog 4 
minuten op de klok naar het hoogspringen gerend. 
Snel een paar sprongen gemaakt en met nog 20 
seconden op de klok snel mijn schoenen 
verwisseld en naar de start van de 1500 m 
gesprint. Met nog enkele seconden op de klok ging 
het startschot af en begonnen we aan het laatste 
onderdeel. Uiteindelijk de 1500 m in dribbelpas 
gelopen, de laatste 100 m nog een sprintje 
getrokken, maar uiteindelijk heb ik hem voor niks 
gelopen want ik kreeg 0 punten...�. Maar ik kan 
wel met trots zeggen dat ik een van de zes 
vrouwen ben in Nederland die een 
bliksemtienkamp heeft gedaan binnen een uur �.” 
 

De uitslagen van Saskia: 100 m 14,47; 400 m 
1:19,77; 1500 m 9:10,70; 100 mH 19,07; discus 
24,99 m; kogel 9,32 m; speer 25,70 m; hoog 1,30 
m; pols 3,00 m; ver 5,59 m. Puntentotaal: 3708.

 
 
Terugblik competitie 2017 
 
Bij het aangaan van de fusie tussen Hercules en Parthenon werd de ambitie uitgesproken om in de 
atletiek tot de vijf eerste verenigingen van Nederland te gaan behoren. Nu het baanseizoen voorbij is, 
is het een geschikt moment om eens te bekijken of we op de goede weg zijn. Een goede graadmeter 
hiervoor zijn de resultaten in de competities voor clubs. In de tabel hieronder heb ik de resultaten van 
Hercules en Parthenon van vorig jaar naast de resultaten van Fortius van dit jaar gezet. 
  

Resultaten competitieploegen 2016/2017 
Junioren D 
De jongens junioren D zijn met een 50ste 
plaats aanmerkelijk hoger geëindigd dan 
de Hercules- en Parthenonploegen vorig 
jaar. De meisjes D, die eveneens 50ste zijn 
geworden, zijn op ongeveer dezelfde plek 
geëindigd als de meisjesploegen van 
Hercules en Parthenon vorig jaar. 
  

Junioren C 
In de categorie junioren C is geen 
vooruitgang geboekt. Waren de jongens C 
van Parthenon vorig jaar nog 14de, dit jaar 
is Fortius als 21ste geëindigd. De meisjes C 

 Hercules 2016 Parthenon 2016 Fortius 2017 
JJD 188 101 50 
MJD 42 57 50 
JJC - 14 21 
MJC 52 78 114 
JJB - - 22 
MJB 45 44 19 
JJA - - - 
MJA - - - 
Sen. Mannen - - - 
Sen. Vrouwen 66 33 22 
Masters M - 7 4 
Masters V - 6 9 
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waren vorig jaar 52ste (Hercules) en 78ste 
(Parthenon). Fortius sluit de competitie bij de 
meisjes C dit jaar af met een 114de plaats. Deze 
terugvallende resultaten hebben ongetwijfeld te 
maken met de overgang van enkele talentvolle 
junioren naar de categorie Junior B. 
 

Junioren B 
Die overgang van jonge talenten naar de B-
junioren heeft eraan bijgedragen dat de 
competitieresultaten van de B-junioren van Fortius 
er zeer positief uitspringen. Vorig jaar hadden 
Hercules en Parthenon bij de jongens B helemaal 
geen ploeg, dit jaar schoppen de jongens van 
Fortius het tot de 22ste plaats van de 99 teams. De 
meisjes B, vorig jaar in de gescheiden verenigingen 
44ste en 45ste, eindigen in de samengevoegde 
samenstelling op de 19de plaats van de 94 teams. 
Het gat met de beste 12 ploegen van Nederland 
die in de finale tegen elkaar mogen strijden om het 
Nederlands kampioenschap, is niet heel erg groot. 
Volgend jaar kan het behalen van de finale een 
reëel doel zijn. 
 

Senioren en junioren A 
De senioren vrouwen scoorden als gezamenlijk 
Fortius-team duidelijk beter dan de aparte 
Hercules- en Parthenonteams vorig jaar. Vorig jaar 
waren ze nog 66ste (Hercules) en 33ste (Parthenon), 
dit jaar komen ze uit op een 22ste plaats.  
Een pijnpunt is dat ondanks de fusie een 
mannenploeg geheel ontbreekt in de 
seniorencompetitie en dat in de competitie voor A-
junioren noch bij de meisjes noch bij de jongens 
een ploeg op de been gebracht kon worden.  

Het tekort aan A-junioren kan zich binnen een à 
twee jaar oplossen als de huidige lichting B-
junioren doorstroomt naar de A-junioren. Verdere 
doorstroming zou in de toekomst het tekort aan 
senioren op kunnen lossen. Die doorstroming is 
echter geen vanzelfsprekende zaak. Fortius zal er 
als vereniging alles aan moeten doen om te 
voorkomen dat junioren voortijdig afhaken. 
  

Masters 
De mastersploegen vormden de laatste jaren bij 
Parthenon al zo ongeveer het vlaggenschip van de 
vereniging en ook voor Fortius waren het weer de 
masters die in de competitie het verst kwamen. 
Zowel de mannen als de vrouwen masters 
behaalden de finale, waar ze respectievelijk vierde 
en negende werden. 
 

Volgende stap 
We kunnen concluderen dat de fusie in dit eerste 
jaar in de competitie positief heeft uitgepakt. Er kon 
met meer ploegen worden deelgenomen en de 
resultaten waren gemiddeld beter. Om tot de vijf 
beste verenigingen van Nederland te gaan behoren 
moet er echter nog heel wat gebeuren. Dit jaar is 
dat alleen de mannen masters gelukt.  
Fuseren was een belangrijke stap, maar het was 
slechts de eerste op de weg naar atletiek op hoog 
niveau in Dordrecht. De volgende stap is het 
ontwikkelen van een visie op dit gebied en het 
maken van een plan van aanpak.  
 

Qua ledenaantal behoort Fortius reeds tot een van 
de grootste verenigingen van Nederland. Daar 
hoort een passend sportief prestatieniveau bij. 
Citius, Altius, FORTIUS. We hebben die clubnaam 
tenslotte niet voor niets gekozen. 

 
 
Indoorwedstrijden in de Reeweghal 2017/2018 
 
In onze thuishal worden in het indoorseizoen 2017/2018 de volgende wedstrijden georganiseerd: 
 

Zaterdag 28 oktober 2017 Fortius Indoor Recordwedstrijd voor alle categorieën. 
Zaterdag 13 januari 2018  Regio Indoor voor junioren CBA, senioren en masters. 
Zaterdag 10 februari 2018 Regio Indoor voor junioren D en pupillen. 
Zaterdag 17 maart 2018  Fortius Indoor voor alle categorieën. 
 

Schrijf op tijd in: De indoorwedstrijden in Dordrecht lopen meestal erg snel vol. Schrijf daarom altijd 
zo vroeg mogelijk in.  
 

Kijk voor actuele informatie over deze wedstrijden op www.fortiusdrechtsteden.nl  
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Nederlandse kampioenschappen indoor 2018 
 
De data van de Nederlandse kampioenschappen indoor 2018 in Apeldoorn zijn: 
 

20-21 januari 2018  Nationale CD Indoor 
2-4 februari 2018  NK indoor Masters 
3-4 februari 2018   NK indoor Meerkamp 
10-11 februari 2018 NK indoor Junioren (A/B) 
17-18 februari 2018 NK indoor Senioren 
11 maart 2018  Nationale pupillenindoor 
 
Zie voor info over de officiële NK’s www.nkindoor.nl en voor de kampioenschappen voor CD-junioren 
en pupillen atletiek.nu. 
 
 
Herinnering: Zorg voor de juiste spikespuntjes 
 

De sportvloer in de atletiekhal is spikebestendig, maar al te lange of te scherpe puntjes zijn verboden. Gebruik 
daarom puntjes met een maximale lengte van 5 mm en een stompe punt, zoals bijvoorbeeld van Asics met 
typenummer TTP982/5mm. Te verkrijgen bij de betere sportzaken in Dordrecht en bij de Spikeshop in 
Reeuwijk. Ook toegestaan zijn de indoorpuntjes zoals die ook in Galgenwaard in Utrecht worden gebruikt: type 
Christmas tree, colour black, size 5 mm. Ook die hebben een vlakke onderkant. 
 
     fout:               goed:             goed: 
  
 
 
 
 
      
  
Bij het aantreffen van onjuiste spikes zijn de trainers, wedstrijdleiders en halbeheerders gemachtigd je te 
verwijderen uit de trainingen, wedstrijden of de sporthal. 
Het is verboden om met spikes de tribunes en balustrades te betreden. 
 
 

[Advertentie] 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
Het wordt steeds moeilijker voor de redactie om onze 
leden op te zoeken in uitslagenlijsten. De meeste 
commerciële uitslagenverzorgingsbedrijven hebben 
lak aan de KNAU en verenigingen en geven alleen 
zoekfuncties op naam en startnummer en als je 
geluk hebt nog op woonplaats. Clubnamen worden 
nauwelijks nog gebruikt, behalve op uitslagenpuntnl. 
Vanwege privacywetgeving is het al moeilijk 
ledenlijsten te gebruiken en het wordt ons dus 
onmogelijk gemaakt snel uit lange uitslagenlijsten Fortius-atleten te selecteren. Soms herken ik wat 
namen die dan opgenomen worden in deze rubriek, maar volledig kunnen we nog onmogelijk zijn. 
KNAU, doe er wat aan, want straks worden alle wedstrijden wildwest. Het is al zo vaak hier 
geschreven: wil je toch je naam in deze rubriek terugvinden, stuur dan even een mailtje naar de 
nieuwsbrief. Nog beter zou het zijn, wanneer je met een groepje van Fortius naar een wedstrijd gaat, 
dat een atleet een verslagje schrijft en opstuurt. Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten 
uiterlijk op 15 november binnen zijn op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
Wedstrijden in september en oktober 
 
Op zondag 17 september was er genoeg te doen 
voor al onze wegatleten. Zo liep Marcel Ruben de 
31 km van de Beekse Marathon in Hilvarenbeek. 
Hij eindigde op de 27ste plaats in 2:41:33. 
Er zullen op diezelfde dag ongetwijfeld veel 
Fortius-atleten hebben deelgenomen aan de 
Maasstadloop in Rotterdam. Maar de uitslagen 
waren alleen op de zoektermen startnummer en 
naam te doorzoeken (Mylaps; ook Chronotrack 
doet dit). Voorbeeld dus van het euvel dat wij 
hierboven al signaleerden. Vandaar geen 
vermeldingen hier. 
Ook op 17 september vond de massale Dam tot 
Dam Loop plaats tussen Amsterdam en Zaandam. 
Hier nog wel woonplaatsen vermeld zodat we er 
nog twee namen uit konden vissen, maar het 
waren er ongetwijfeld meer. Martin Matse werd 
414de bij de M50 in 1:24:20. Harry Bouw liep bij de 
recreanten naar 1:28:10. 
 
Op 1 oktober was er nog zo’n massale 
herfstklassieker, waar wel met clubnamen werd 
gewerkt: de Singelloop in Breda, met als 
hoofdnummer de halve marathon. Vandaar hier wel 
een volledig overzicht van alle Fortius-deelnemers. 

Ruben Scheurwater deed weer eens van zich 
spreken door in het internationale veld als 
negentiende te finishen in een hele mooie 1:07:23. 
Dat belooft weer wat voor de Drechtstadloop. Ineke 
Huijsdens was de enige die zich ook voor de 
wedstrijd had ingeschreven. Zij behaalde bij de V35 
een achtste plaats in 2:31:03. 
Daarnaast liep nog een grote groep Fortius-atleten 
de halve marathon in de categorie recreanten. Bij 
de vrouwen waren dat Nicole Nieuwland (190ste in 
1:59:57), Jolanda Maarseveen (256ste in 2:04:58) 
en Bianca Van Andel (443ste in 2:31:02). Bij de 
mannen noteerden we Leon Goor (244ste in 
1:40:04), Frans Willem Engelhart (339ste in 
1:43:01), Marc Schepers (546ste in 1:48:39), Fons 
van de Kar (985ste in 1:58:56), Harry Bouw (995ste 
in 1:59:10), Richard Boer (1026ste in 2:00:02), 
Willem Pankow (1192ste in 2:07:33), Edwin Veth 
(1291ste in 2:18:50) en Harm de Jonge (1308ste in 
2:21:29). 
Daarnaast waren er ook recreatieve lopen over 5 
en 10 km, waar een grote groep Fortius-atleten 
deelnam. Sandra Zijderveld, die in de groep bij 
Gerard traint, stuurde ons een mailtje waarin ze 
vertelde dat het haar derde wedstrijd was en 
tevreden was met haar tijd binnen een uur en tien 
minuten op de 10 km. Zo krijg je de smaak te 

Logo door Elise Beljaars 
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pakken en kun je misschien volgend jaar melden 
dat het ook binnen een uur lukt. 
 
Mannen 5 km 
 

 42 Eloy Urbano Cruz 19:41 
 1060 Jasper Huijsdens 28:15 
 1063 Marco Huijsdens 28:15 
 1199 Wilko Kleinman 28:52 
 

Vrouwen, 5 km 
 

 1040 Gerda Huiskamp 30:54 
 

Mannen, 10 km 
 

 440 Henk Visser 45:37 
 577 Marco Huijsdens 46:40 
 1369 Matthijs de Haas 51:01 
 1790 Frans Thomas 53:09 
 1822 Jos Nieuwland 53:16 
 2684 Bert van der Leer 57:44 
 

Vrouwen, 10 km 
 

 93 Anna van Stigt 48:50 
 122 Laura Breeman 49:38 
 194 Cindy Frishert 51:00 
 1066 Jolanda Kramers 59:22 
 1073 Petra van der Gracht 59:24 
 1074 Myriam Ligtenberg 59:24 
 1158 Esther Vermeulen 59:54 
 1364 Esther Hofland 1:01:13 
 1961 Sandra Zijderveld 1:09:27 
 
Ook op diezelfde 1 oktober deed Eric Kweekel mee 
aan een andere Halve marathon, de 
Rottemerenloop in Bleiswijk. Hij liep daar in 1:52:08 
naar een 29ste plaats bij de M45. 
 
Op zaterdag 7 oktober werd voor de derde maal in 
Alblasserdam de Molenloop gehouden, een 
wedstrijd over 10 EM. Er was weer een behoorlijke 
Fortiusafvaardiging en dat was niet zo 
verwonderlijk want deze wedstrijd maakt deel uit 
van het Grote Rivieren Loopcircuit. Onze best 
geklasseerde atleet was Wim Derks, die de 
overwinning bij de M55 voor zich opeiste in een tijd 
van 1:05:50. Dit was sowieso een sterke categorie 

want ook Geert Dekker finishte met 1:13:56 als 
tiende. Kees Gladpootjes werd hier 38ste in 1:30:27. 
Anco Oomsen was verreweg de snelste 
Fortiusatleet en voegde weer kostbare punten toe 
aan zijn totaal door als derde te eindigen bij de 
mannen senioren in een netto tijd van 1:01:15. 
Lennaert den Hoed, bij de M35 eindigde ook in de 
top tien met zijn 1:06:00. Bij de M45 drie 
deelnames: Henk Visser (36ste in 1:21:57), Erik Jan 
Rem (45ste in 1:30:01) en Maurits van Vijfeijken 
(50ste in 1:32:17). Bij de V45 behaalde Gerda 
Huiskamp ook een keurige derde plaats in 1:15:17 
en werd gevolgd door Ellen Visser, die veertiende 
werd in 1:32:18. Maarten Vogelezang tenslotte liep 
de recreatieve 5 km in 45:53,  volgens de uitslagen 
dan, want dit lijkt ons wel een heel lange tijd, te 
meer daar hij een paar weken later in Hank 27:12 
liep.   
 
De Kustmarathon Zeeland met start en finish in 
Burgh Haamstede stond ook voor 7 oktober op de 
kalender. Deze marathon geldt al als een van de 
zwaarste van het land, maar gezien de beelden 
was het dit jaar vanwege het weer helemaal bar en 
boos. Toch een lange lijst Dordtenaren, er was 
alleen op woonplaats te zoeken, die ondanks de 
omstandigheden de marathon hebben volbracht. 
De volgende herkenbare namen vielen op: Jurgen 
Gerritsen (24ste M45 in 3:27:21), Robbert-Jan de 
Smit (61ste MSen in 3:53:05), Hans van Ginneken 
(98ste M55 in 4:26:12), Annemarie Malschaert (6de 
V55 in 4:31:39) en Dick van Kerkhof (419de M45 in 
5:29:12). Sorry als er mensen niet genoemd zijn. 
 
Op 8 oktober liep Jan Faes, M55, de 10 km in 
Bosschenhoofd, bekend als het Rondje Seppe. Jan 
belandde met zijn derde plaats op het podium. Hij 
had 41:20 nodig voor dit rondje. 
 
Een week later, op 14 oktober was Jan Faes er 
weer bij in de Kurenpolder in Hank, waar het 
wederom een 10 km betrof. Jan scoorde nu een 
behoorlijk mindere tijd (46:48) en bleef daarom 
steken op de achtste plaats. Eloy Urbano Cruz liep 
bij de M45 en werd zesde in 41:23. 
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Wedstrijdkalender 
 
Het crossseizoen is begonnen, maar natuurlijk lopen we allemaal eerst komende 
zondag 29 oktober nog onze eigen Drechtstadloop. Het is lang mooi weer gebleven om 
goed te kunnen trainen voor deze wegwedstrijd, maar nu lijkt het toch een echte 
herfstloop te worden. Ik liep deze week ’s avonds over de Schenkeldijk en dat liep al 
lekker zacht over een bladerdek. Maar daarna wordt het half of heel crossen. De echte 
cross al de week erna in Papendrecht en een halve cross op 25 november bij onze 
gelukkig weer teruggekeerde Wantijparkloop.   
 
 

Oktober 
 

28 Schoonhoven Dijkloop   www.avantri.nl 
29 Dordrecht  Fortius Drechtstadloop www.drechtstedenloop.nl 
 
November 
 

4 Woudrichem  Vestingstadrun  www.altenaroadcircuit.nl 
4 Ridderkerk  Oosterparkrun  www.ridderkerkcityrun.nl 
4 Rotterdam  Erasmusronde  www.erasmusronde.nl 
4 Papendrecht Passaatcross  www.avpassaat.nl 
5 Renesse  Trail by the Sea  www.sportpromotionzeeland.nl 
5 Spijkenisse  Van Burenloop  www.avspark.nl 
11 Burgh-Haamstede Mosselloop   www.avdeltasport.nl 
11 Oud-Beijerland Heinennoordtunnelloop www.avspirit.nl 
12 Zoetermeer  Klaverbladloop  www.arvilion.nl 
12 Kaatsheuvel  Maresia cross  www.tvwaalwijk.nl 
18 Monster  Halve Marathon / 10 km www.halvemarathonvanmonster.nl 
19 Oosterhout  Scorpiocross  www.atvscorpio.nl 
19 Nijmegen  Zevenheuvelenloop www.zevenheuvelenloop.nl 
25 Dordrecht  Fortius Wantijparkloop www.fortiusdrechtsteden.nl 
26 Rotterdam  Dickie Klooscross  www.pacrotterdam.nl 
26 Lekkerkerk  Loetcross   www.avstart.nl 
26 Tilburg  Warandeloop  www.warandeloop.nl 
 
December 
 

2 Barendrecht  Memorial Trail  www.cavenergie.nl 
2 Vlaardingen  Halve Marathon  www.avfortuna.nl 
3 Baarle-Nassau Enclavecross  www.gloria-atletiek.nl 
10 Bergen op Zoom Spado cross   www.spado.nl 
10 Rotterdam  Bruggenloop  www.bruggenloop.nl 
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FORTIUS Wantijparkloop 2017 
 
Op zaterdag 25 november 2017 wordt (na het niet 
doorgaan in 2016) de Wantijparkloop, die ieder jaar 
georganiseerd werd door AV Parthenon, in ere 
hersteld. Een gedeeltelijk nieuw team heeft de 
organisatie van deze aloude wedstrijd ter hand 
genomen. 
 
Het mooie Wantijpark is in de herfst een perfecte 
locatie voor deze wedstrijd over 1 en 2 km voor de 
jeugd t/m 13 jaar en aansluitend de 10 en 5 km voor 
14 jaar en ouder. 
 
In het Wantijpaviljoen kan er na-ingeschreven 
worden tot 30 minuten voor de desbetreffende 
loopafstand, door het speciale inschrijfformulier op 
de tafels in te vullen en in te leveren. Er is 
kleedgelegenheid, maar geen douchemogelijkheid. 
 
Er kan voor-ingeschreven worden via www.inschrijven.nl. Aan de jeugdlopen t/m 13 jaar 
kan gratis worden deelgenomen, het inschrijfgeld voor de 10 en 5 km vanaf 14 jaar is 
€5,00. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

•••• Inschrijfbureau open vanaf 9:45 
•••• Start 1km meisjes en jongens, geboortejaren 2009 t/m 2012 11:00 
•••• Start 2km meisjes en jongens, geboortejaren 2005 t/m 2008 11:15 
•••• Prijsuitreiking 1 en 2 km, meisjes en jongens (1, 2 en 3) 11:45 
•••• Start 10 km 11:30 
•••• Start 5 km 12:45 
•••• Prijsuitreiking 10 en 5 km, dames en heren 13:30 

 
Iedere deelnemer ontvangt een herinnering. 
Bij de start/finish en op het parcours is EHBO 
aanwezig. 
 
Het organisatieteam hoopt op een grote opkomst 
van de FORTIUS-leden voor deze mooie herfstloop 
in het Wantijpark. 
Voor verdere informatie kan er contact opgenomen 
worden met Maarten Vogelezang. 
Telefoon: 078-6149684 
of per e-mail: maarten@vogelezang.nl 
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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 Daniel Hermus] 
 

Eerste Fortius clubkampioenschappen 
 
Zondag 1 oktober was het zover: de allereerste clubkampioen-
schappen in de geschiedenis van Fortius. Op deze vroege 
zondagmorgen waren ruim 80 Fortius-pupillen richting de 
atletiekbaan gekomen om op een plezierige manier tegen elkaar 
te strijden voor een plek op het podium. De wedstrijddag werd 
opgeleukt door een popcornmachine en een poffertjeskraam die 
was geregeld door trainer Mark Uilhoorn. Zijn vrouw Trudy en 
schoonvader Dick Blom (oud-atleet met een persoonlijk record 
op hoog van 1,75 m) hebben rijen kinderen en ouders voorzien 
van grote porties poffertjes. In totaal zijn er wel 1800 poffertjes 
gebakken. Miriam Vogelaar (moeder van Arend, Pien en Jil) 
zorgde dat er genoeg popcorn voorradig was. Sommige kinderen 
zijn hier wel drie keer langs geweest om hun zakje te laten 
bijvullen. 
Voor veel kinderen was dit hun eerste atletiekwedstrijd, 
sommigen hadden in de voorafgaande week last van 
wedstrijdspanning. Er waren dan ook best wat zenuwachtige 
kopjes te zien voordat de wedstrijd startte, maar na de eerste 
sprong, sprint of worp ebde dat gevoel langzaam weg en werden 
er volop nieuwe records neergezet. 
Speciale vermeldingen waren er voor Hugo Vink die met zijn tijd op de 600 meter (2:18,40) op plek 6 komt te 
staan in de top-10 allertijden bij de mini jongens en voor Anniek de Lange die met het hoogspringen (1,40 m) 
het clubrecord mag delen met Inge Barends en Marit van Veen bij de meisjes pupillen A. Na afloop van de 
wedstrijd werden de prijzen en diploma's uitgedeeld, waarna iedereen hopelijk met een trots en tevreden 
gevoel huiswaarts is gegaan. 
Alle uitslagen zijn te vinden op atletiek.nu (https://www.atletiek.nu/wedstrijd/uitslagen/16442/) 
 
Molenloop Alblasserdam 
 

Zaterdag 7 oktober vond de achtste wedstrijd in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loop circuit plaats. Dat 
was de Molenloop in Alblasserdam. De standaard jeugddeelnemers van Fortius waren aan het trainen in 
Loon op Zand tijdens het jeugdkamp, maar Gijs de Folter (jongens pupillen mini) heeft de vereniging goed 
vertegenwoordigd. In de categorie jongens geboren in 2009 en later heeft hij vanaf start op kop gelopen en 
met vijf seconden verschil de eerste plaats veroverd. Gijs liep de 600 m in 2:30. Gijs is nog niet zo lang lid van 
Fortius, dus dat belooft wat voor volgend jaar als hij misschien wel aan alle wedstrijden zal gaan meedoen. 
 
Kurenpolderloop, Hank 
 

Op 14 oktober liepen Tula en Novi Hermus mee bij de 10 van de Kurenpolder in Hank. Natuurlijk liepen zij 
geen 10 km, maar hun eigen afstanden. Tula werd bij de meisjes tot en met 7 jaar derde en Novi finishte als 
tweede bij de meisjes 10 en 11 jaar. 
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De krant van het kamp in Loon op Zand 
 
Vrijdagavond 7 oktober stonden er iets meer dan 
90 pupillen en junioren met hun ouders te wachten 
op de parkeerplaats bij het Halmaheiraplein voor 
het Fortius Jeugdkamp van 2017. 
De gemoedstoestand van de ouders was of wat 
gespannen als hun kind voor het eerst mee zou 
gaan of zeer ongeduldig omdat de bus niet vroeg 
genoeg kon vertrekken voor een weekendje rust 
thuis. 
Dit jaar werd er maar één bus ingezet en de 
buschauffeur wilde eigenlijk bij het oprijden van de 
parkeerplaats al omkeren; al die tassen, koffers en 
vuilniszakken zouden natuurlijk nooit in de bus 
passen. Bij sommige kinderen leek het erop alsof 
ze een wereldreis van een jaar wilden gaan maken, 
zoveel spullen hadden ze bij zich. Met wat 
proppen, bagage op schoot, in het gangpad en 
onder de stoelen, een aantal oudere junioren in de 
auto van de begeleiding en de eerste lege zakken 
snoep vertrokken we richting Loon op Zand. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sandra, Heleen en Daniël zaten in ieder geval niet 
voor hun rust in de bus, want als er een decibel-
meter aanwezig zou zijn geweest, zou die helemaal 
zijn uitgeslagen. Na een klein uur rijden stapten de 
kinderen, sommigen al wat misselijk van het snoep, 
uit de bus bij kampeerboerderij Land van Kleef. In 
het donker was het lastig zoeken welke tas bij welk 
kind hoorde, dus iedereen heeft een tas meege-
nomen en bij het kamphuis neergezet. Als eerste 
werden de kampregels uitgelegd door Bob en 
zongen we voor jarige Femke (zie volgende foto). 
Daarna werden de teams ingedeeld die als een 
rode draad door het weekend liepen, op de zondag 
wordt namelijk het winnende team beloond met 
slagroomtaart. Het thema van het kamp was 
beestachtig leuk en de teams hadden dito namen 
zoals huppelende herten, groene boombastkevers 
en soepele slangen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierna was het tijd om je eigen tas op te speuren, 
je slaapkamer op te zoeken, een lekker bed uit te 
kiezen en natuurlijk je bed op te maken. Dat viel 
nog niet mee bij sommige kinderen, want wat doe 
je nou eigenlijk met een hoeslaken? 
Ongeveer 20 minuten later startten we met het 
eerste teamspel: het dierengeluidenspel. De teams 
gingen om de 5 minuten onder leiding van Anita en 
Daniël richting het speelbos waar een aantal 
vreemde beesten zaten verstopt zoals de zeldzame 
roepie-roepie vogel, een piepende spitsmuis, de 
gekke wilde koe en de bonte klopspecht. De 
uitdaging in dit spel was om niet gepakt te worden 
door Heleen de plaaggeest. Als je haar zou tegen-
komen moest je een dier afstrepen die je al had 
gevonden en dat betekende opnieuw zoeken. Na 
een klein uurtje was het spel klaar en was het voor 
sommige teams ook al een hele opgave om de 
uitgang van het bos te vinden. Dat gold trouwens 
ook bij het begin van het spel, de teams met 
groepshoofden Yannick de B. en Bart liepen 
zonder begeleiding vanaf het kamphuis het 
verkeerde bos in en begonnen al met een flinke 
achterstand. 
Terug in het kamphuis was het tijd voor de Mini-, C- 
en B-pupillen om naar hun kamers te gaan en te 
gaan proberen zich gereed te maken om te gaan 
slapen. Pyjama aan, naar het toilet en tanden 
poetsen. Dat laatste had trouwens vrij weinig zin, 
want in bed werden de meegenomen zoetigheden 
al weer uit de tassen gehaald. 
De oudere pupillen en junioren maakten zich op 
voor de spooktocht. Per categorie werden ze 
meegenomen naar het bos waar ze als eerste een 
filmpje te zien kregen over het verhaal van 
Esmeralda Fortius (als je wil weten waar het over 
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gaat klik je even hier). Voor sommige groepen was 
dit al zo spannend dat ze hierna gelijk 
rechtsomkeert maakten richting het kamphuis. De 
groepen die na het filmpje de spooktocht 
vervolgden kwamen Esmeralda tegen en 
schrokken tijdens het pakken van een spekkie van 
Bas die maandenlang buikspieren heeft getraind 
om zo snel mogelijk van een ligstand in een 
zitstand te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De A-pupillen waren na deze tocht ook klaar, zodat 
alleen de junioren nog een dropping voor de boeg 
hadden. Dat werd een latertje want de eerste groep 
reed pas om één uur 's nachts weg van het kamp-
huis, maar iedereen is halverwege de nacht weer 
veilig teruggekeerd en kon lekker gaan slapen. Nou 
ja slapen, alleen in de kamer van de jongste 
pupillen en de trainers heerste serene rust. In de 
rest van de kamers werd er gegild, gesnoept, 
gegild, muziek geluisterd, gegild, een kussen-
gevecht gehouden en vooral veel gegild. Er was 
maar één kampteam met de naam brullende 
bavianen, maar het grootste gedeelte van de kids 
waren openlijk aan het solliciteren voor een plekje 
in dat team.  
Dit was wel te merken zaterdagochtend tijdens het 
ontbijt. Veel kleine oogjes en kinderen die hun stem 
al bijna kwijt waren. Het keukenteam bestaande uit 
Bas en Nicolette had 's nachts (want wat moet je 
anders doen) met ondersteuning van de trainers de 
tafels al gedekt en begonnen nu met het uitdelen 
van het brood, het uitserveren van de thee, de melk 

of het water zodat iedereen met een goed gevulde 
maag kon beginnen met de training. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kampeerboerderij heeft een ideale locatie. 
Binnen een paar minuten loop je in het bos en als 
je even doorloopt sprint je 15 minuten later door de 
Loonse en Drunense Duinen. Tijdens de training 
werden er veel spelletjes gespeeld, oefeningen 
gedaan, er werd veel gerend en natuurlijk erg 
genoten van deze prachtige omgeving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na 2 uurtjes kwamen alle groepen weer terug bij 
het kamphuis om daarna wat vrije tijd te besteden 
aan bijvoorbeeld spelen op je kamer, in de 
speeltuin, in het speelbos of met de aanwezige 
konijntjes (dit was trouwens een groot succes want 
deze beestjes werden van hot naar her gesleept, 
volgens mij heeft niemand er eentje stiekem mee 
naar huis gesmokkeld), zie ook de foto’s op de 
volgende bladzijde.  
Na de heerlijke lunch was het tijd voor de 10-kamp 
met 11 onderdelen, dat klinkt wel logisch toch. De 
teams konden hun talenten en kwaliteiten tonen bij 
bijvoorbeeld de zakloop-estafette, de ballonnen-
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optocht, het basket gooien, de slangenloop en het 
proefspel. Bij het laatste spel werd er met een 
blinddoek onder andere genoten van de heerlijke 
bosuitjes, de raar aanvoelende granaatappelpitjes 
en de munt (moet ik dat echt in mijn mond 
stoppen?!?!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens dit spel begon het een klein beetje te 
miezeren, maar gelukkig was iedereen al klaar en 
binnen toen de harde regen arriveerde.  
Voor het avondeten moest iedereen verplicht 
douchen, dus dat leverde file op in de gangen voor 
de douches. Daarnaast leek het er ook op dat er 
een verplichting rustte op het kopen van snoep in 
Saskia's shop; de winkel was binnen no time 
uitverkocht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na wat rusttijd, bingo en spelletjes kwam de frietkar 
aanrijden en nam iedereen weer snel plaats in de 
eetzaal om (on)geduldig te wachten op het eten. 
De man met de hamer was inmiddels ook bij het 
kamphuis aangekomen, want sommige kinderen 
vielen al etende in slaap. 
Wat daarna volgde was het dobbelstenenspel: 30 
minuten lang een dobbelsteen gooien, nummertje 
uitzoeken en het betreffende nummer gaan zoeken 
rondom het kamphuis. Bij dit nummer hoorde een 
vraag of opdracht zoals hoe heet de echtgenoot 
van de vrouw van trainer Mark? en maak een snor 
van takjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de tussentijd werd de BBQ aangestoken, zodat 
de pupillen marshmellows konden roosteren en wat 
later de alweer uitgehongerde junioren hamburgers 
en kipkluifjes konden bakken. 
Alle pupillen lagen al snel uitgeteld in bed te pitten 
om wat verloren uurtjes van de vorige nacht in te 
halen, maar niet nadat bij de A-pupillen eerst de 
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halve kamer gedweild moest worden omdat er door 
de hevige regenbui een afvoer verstopt was 
geraakt en alles de kamer was ingestroomd. 
Op zondagmorgen stonden drie grote pannen klaar 
op het vuur om eieren te koken voor bij het ontbijt. 
Met weer een goed gevulde maag volgde een korte 
bostraining, waarbij in sommige categorieën de 
intensiteit stukken lager was ten opzichte van de 
dag ervoor; wandelen (naar de supermarkt), 
verstoppertje en spelen in het speelbos. Bij 
terugkomst werden er alvast wat spullen ingepakt, 
wat nog niet meeviel in bijvoorbeeld de kamer van 
de mini- en C-pupillen. Want hoe kan een 
onderbroek, zaklamp of je schoen nou aan de 
andere kant van de kamer of zelfs in een andere 
slaapkamer terechtkomen? 
Het laatste onderdeel dat moest worden uitgevoerd 
met je kampteam was een speurtocht waarin je 
onderweg allerlei opdrachten moest uitvoeren en 
vragen moest beantwoorden voor 
klassementspunten, variërend van liedjes zingen in 
een stiltegebied tot het spotten van een vliegende 
Arend (dit is trouwens maar bij één team gelukt). 
Halverwege de tocht stonden Walter en Monique 
voor de koek en zopie: broodje bockworst of kaas 
met een pakje drinken.  
Terug bij het kamphuis kwamen voor de laatste 
maal de vitamientjes bestaande uit mandarijntjes, 
appels en bananen op tafel zoals na elke training 
dit afgelopen weekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij sommige kamers moest er nog snel worden 
opgeruimd en de jury probeerde rap het 
eindklassement van de teams op te stellen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder toeziend oog van de inmiddels gearriveerde 
ouders vond de prijsuitreiking plaats waarbij het 
team met de fanatieke teamleiding van Tibo en 
Marit op de eerste plaats is geëindigd. 
Toen was toch echt de tijd gekomen om weer naar 
huis te rijden, waarbij in menig auto achterin een 
oogje is dichtgevallen. 
 
Trainers, begeleiders, keukenteam, organisatoren 
en natuurlijk de pupillen en junioren: bedankt voor 
dit TOPweekend! 
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Zoals de pupillen het kamp zelf beleefden 
 

[door Ruben, LPC, 8 jaar] 
 

Mijn eerste kamp 
De eerste dag was in de avond een beetje spannend. We moesten in het donkere bos dieren-
geluiden zoeken. Ik lag heel laat in bed. Ik lag op een kamer met twaalf kinderen, dat was wel veel! 
We hebben twee keer gesport in de duinen en in het bos. Met mijn groepje heb ik drie keer 
gewonnen: met de tienkamp, speurtocht en het dierenspel. We kregen taart. Ik wil weer mee volgend 
jaar ☺.  
 
 

[door Novi, MPA1] 
 

Mijn derde kamp 
Ik vond het kamp heel erg leuk. Het was mijn derde keer dat ik mee ging en deze keer waren er vier 
nieuwe ouders mee en natuurlijk heel veel trainers.  
Ik vond de spellen heel leuk maar het leukste spel vond ik de 10-kamp. Het filmpje van de spooktocht 
was best wel eng maar de rest van de spooktocht niet. De eerste nacht hebben de meiden bij mij op 
de kamer bijna heel de nacht niet geslapen. Ik heb denk ik bijna twee uurtjes geslapen en toen we 
dachten het is een soort van ochtend, was het kwart voor vijf en gingen sommige kinderen zich al 
aankleden. Ik wachtte nog een tijdje maar daarna ging ik mij ook aankleden en we waren ongeveer 
om kwart over zes buiten.  
De eerste training was door de duinen en daar konden we een petje verdienen. Ik had ook een petje 
verdiend, daarvoor moest ik honderd keer opdrukken tegen een hek aan. Daarna had ik wel last van 
mijn schouders. De tweede training was helemaal niet zwaar. We gingen een stukje door het dorpje 
heen rennen en toen de winkels open waren gingen we naar binnen en mochten de jongens en 
meisjes een zak snoep uitzoeken en Bob trakteerde.  
Toen de tassen allemaal waren ingepakt waren er nog heel veel gevonden voorwerpen die van 
niemand waren. En de kamers waren een puinhoop, ook toen de tassen al waren ingepakt. Er lagen 
snoeppapiertjes, elastiekjes en nog meer, dus daar moest wel even geveegd worden. Bij de prijs-
uitreiking kon je iets kleins winnen en als je team eerste was dan kreeg je een slagroomtaart. Het 
team van Tibo had gewonnen en mijn team was denk ik zesde geworden. 
 
 
 

Tussenstand PR-competitie op 30 september (met nog een maand te gaan) 
 

[door Piet Barends] 
 

Sinds de laatste stand op 31 augustus 2017 zijn de volgende wedstrijden in september onderzocht: 
 
2 sept Oud-Beijerland  
3 Amsterdam nationale D-spelen 
5 Dordrecht onderlinge werpcompetitie 
9 Oud-Beijerland 5e wedstrijd pupillencompetitie 
9 Oud-Beijerland ingehaalde 60 meters van 13-05-2017 
16 Barendrecht open ZK kampioenschappen pupillen 
16 Delft pupillenmeerkamp 
17 Delft  
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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 (dit geldt ook voor de oudere 
atleten). De uitslagen worden dan gecontroleerd en de prestaties meegenomen in de PR-competitie 
en de jaarranglijsten en in een database vastgelegd. 
De verschillen aan de top zijn in alle categorieën nog klein en er kan dus nog van alles gebeuren in 
de laatste wedstrijd, de indoorrecordwedstrijd van zaterdag 28 november. Doe je best. 
 
Jongens pupillen 
 1 Maxim van Dorp 220 
 2 Leensey Bilkerdijk 180 
  Ruben van Roosmalen 180 
 4 Hugo Vink 170 
  Ilay de Koning 170 
 6 Tijn van Driel 160 
  Luuk Bosveld 160 
 8 Sem Schoester 150 
 9 Lucas Gennisse 140 
 10 Thomas van Roosmalen 135 
 11 Sepp van Dort 130 
 12 Bram Kahler 125 
 13 Ruben den Dulk 120 
 14 Samuel van Well 115 
 15 Jilles van den Brule 110 
  Luka Alvarez Tusveld 110 
  Wouter van Balen 110 
 18 Jesper Hurkmans 105 
 19 Fedde Brinkman 100 
  Thijs Haak 100 
  Timo Kahler 100 
 22 Olivier Post 95 
 23 Alexander van Namen 90 
  Owen Brady 90 
 25 Jaime Joele 70 
  Tjarlie Broers 70 
 27 Benne de Geus 60 
  Phil van der Harst 60 
 29 Tinus Reif 50 
 30 Rick Thomas 45 
 31 Koen Gennisse 40 
 32 Binque Broers 30 
  Ivar van Rijt 30 
  Jaydon Adjei 30 
  Lenn Boer 30 
  Sven Schenkel 30 
 37 Lukas Mol 25 
 38 Charlie Maunder 20 
  Kyle Rombout 20 

  Sam Germans 20 
  Tjeerd Snippen 20 
 42 Ruben Heuseveldt 15 
  
Meisjes pupillen 
 1 Novi Hermus 215 
 2 Tula Hermus 205 
 3 Aimy de Koning 160 
  Anniek de Lange 160 
  Cristy Pieter 160 
  Danine Markesteijn 160 
 7 Alyssah Bailey 150 
 8 Jil Vogelaar 130 
 9 Floor Zebel 125 
 10 Lise de Lange 120 
  Norah de Bruijn 120 
 12 Veerle Uilhoorn 110 
 13 Merel Dielessen 100 
 14 Madelief Rafaela 95 
 15 Annika Boertje 90 
  Pien Vogelaar 90 
 17 Nova Bolier 85 
 18 Jessica Mijdam 80 
 19 Aimee Knaapen 70 
  Maud van Rooij 70 
  Chelsia Carlos 70 
 22 Janneke Rijsdijk 60 
 23 Rosa Paling 50 
 24 Isha Arnold 45 
 25 Hanna Sorensen 40 
  Marit Merison 40 
 27 Else Hooiveld 30 
  Norah Arnold 30 
 29 Reza de Bruijn 20 
 30 Evy Wessels 15 
 
Jongens junioren 
 1 Quinten van der Elst 130 
  Wessel de Lange 130 
 3 Yannick de Burbere 120 

 4 Yannick van Dooremalen 110 
 5 Milan Vink 105 
 5 Freek Bosveld 90 
 7 Duane van Dijkhuizen 70 
  Jari Kroon 70 
 9 Ivar de Koning 65 
  Yuma van Dijkhuizen 65 
 11 Menno Weeda 60 
  Sven Hurkmans 60 
  Timo de Kok 60 
 14 Mees Schneider 50 
 15 Maxime van Dooremalen 40 
  Mick Boekholt 40 
 17 Erben Abma 30 
  Jorrit Bruggema 30 
 19 Mark de Smoker 20 
  Tom Hallensleben 20 
 21 Olaf Tieleman 10 
  Senn de Geus 10 
  Tinus Rijsdijk 10 
 
Meisjes junioren 
 1 Savannah Bailey 120 
 2 Julia van Dorp 105 
 3 Tessa Dielessen 90 
 4 Hannah Reijenga 80 
  Yoni Markesteijn 80 
 6 Eva Reijenga 60 
 7 Janne Boer 40 
 8 Eva Rijnsaardt 30 
  Marit Uilhoorn 30 
  Nena Brunekreef 30 
  Pleun Tonino 30 
 12 Fanny Louwman 20 
  Inès Jacobs 20 
 14 Dycianey Rijna 10 
  Emily Vreugdenhil 10 
  Romy van Setten 10 
  Sinte Bras 10 
 18 Tessel Mingaars 5 
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CYAAN 
 
Na 35 jaar gedomineerd te zijn door Afrikaanse lopers, werd deze maand de marathon 
van Chicago weer eens gewonnen door een Amerikaan. Galen Rupp, al  Olympisch zilver 
en brons op de 10000 m, speelde het klaar in 2:09:20. Rupp is 31 en had dus nog nooit in 
zijn leven mee mogen maken dat een Afrikaan niet de marathon van Chicago won. En nu 
deed hij het zelf. Het zal niet verbazen dat Rupp afkomstig is uit Eugene, Oregon (USA), 
waar elf jaar voor zijn geboorte de legendarische toploper Steve Prefontaine dodelijk 
verongelukte. Steve had het in zich om de Afrikanen een voet dwars te zetten, maar kwam 
nooit aan de marathon toe. Eindelijk lijkt de belofte te zijn ingelost door de onder Salazar 
trainende Galen Rupp. 
Het lijkt het begin te zijn van een nieuwe periode waarin westerse toplopers weer mee 
gaan spreken op de marathon. In de Amsterdam Marathon van deze maand werd de 
Nieuw-Zeelandse belofte Zane Robertson naar voren geschoven als een atleet die wel 
eens zou kunnen gaan zorgen voor het snelste debuut in de geschiedenis. Zelf dacht hij 
aan een tijd rond de 2:08, misschien nog niet eens zo gek met zijn persoonlijk record van 
59:47 op de halve marathon. Maar het mocht niet zo zijn, meegegaan met de groep 
waarin ook Nageeye zich ophield om uiteindelijk op een nieuw Nederlands record uit te 
komen, stond er in de uitslag alleen een hard dnf. Oftewel, uitgestapt. De ijzeren wet van 
de marathon: het is niet simpel twee keer een halve marathon. 
En dat wisten we in de topjaren van de Nederlandse marathon ook (Gerard Nijboer, Cor 
Vriend), maar toch liepen we erg hard. In augustus was ik op de reünie van de Bende van 
Boverman, nationaal marathoncoach uit die tijd en mijn eerste echte trainer. Sterker nog, 
ik was Bob’s eerst marathonloper, want hij kwam oorspronkelijk van de middellange 
afstand. In een emotionele toespraak voor meer dan honderd van zijn vroegere atleten zei 
hij: “Vergeet een ding nooit: jullie hebben allemaal hard gelopen. Tegenwoordig zijn er 
heel veel hardlopers, maar er zijn er maar heel  weinig die hard lopen. Maar jullie liepen 
allemaal hárd”. En bij die woorden schoot hij vol. Om er toch kracht bij te zetten werd een 
kopie uitgedeeld van het wereldrecord 1000 km van april 1978, gelopen op de toen nog 
sintelbaan van Ookmeer. Veertig  man van één vereniging (AAC), die elk 25 km op de 
baan liepen in estafette en op 62:43:30 uitkwamen. Gemiddeld 1:34 per loper, ik stond er 
op voor 1:23:55. De verrassing van de middag: het record (Guinness Book of Records) 
staat nog steeds. Wanneer gaan veertig man van Fortius dat eens verbeteren? 
Misschien geven de resultaten van Rupp en de dappere poging van Robertson de huidige 
lopers weer wat moed. En wie weet ook de Nederlandse marathonlopers. Gewoon wat 
meer, beter en verstandiger trainen. Tijd erin stoppen, er voor gaan. Waarom zouden we 
het niet meer kunnen? Wie weet een Dordtenaar, een Fortiaan?     
Vaak wordt aangevoerd dat daar meer geld voor nodig is. We worden op onze wenken 
bediend. In het nieuwe regeerakkoord is overeengekomen dat de overheidsbijdrage aan 
de (top)sport wordt verdubbeld ten opzichte van wat de vorige regering er voor over had. 
En daar kunnen we in Dordt behoorlijk van meeprofiteren, want als ik het goed bekijk zitten 
we met Fortius en onze prachtige kleur cyaan precies goed. De politieke kleuren van de 
regeringspartijen zitten allemaal in schakeringen van blauw en groen. En als je dat mengt 
krijg je precies cyaan.  
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AGENDA 

 
OKTOBER 2017 

 
Zaterdag 28   Dordrecht  Indoor recordwedstrijden 
 
Zondag 29   Dordrecht  Drechtstadloop 
 
NOVEMBER 2017 
 
Zaterdag 4   Papendrecht Veldloopcompetitie 
 
Zaterdag 25   Dordrecht  Wantijparkloop 

 
DECEMBER 2017 
 
Zaterdag 2   Oud-Beijerland Veldloopcompetitie 
 
 
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 november 2017 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
 
 
 

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

 

HET BESTUUR 
                                   
Van links naar rechts: 
Anja van Giels 
Bertus Harte 
Ad van de Kamp (voorzitter) 
Martin Matse 
Chris den Hartog (penningmeester) 
Jan van Dalen (secretaris) 
Frank de Visser (verenigingsmanager) 
Jan van Haren (2e voorzitter) 
 
Gos Koernap ontbreekt op de foto. 
 
 
 
 

TRAININGSTIJDEN 
 
Junioren AB, senioren, masters 
Dinsdag  19:00 – 21:00 uur 
Donderdag  19:00 – 21:00 uur 
Zondag  10:00 – 12:00 uur 
 
Junioren C/D 
Zaterdag  10:30 – 12:00 uur 
Maandag Zomer: 18:15 – 19:45 uur  
  Winter: 17:45 – 19:00 uur 
Woensdag  19:00 – 20:30 uur 
 
Pupillen 
Zaterdag (alle groepen)  09:30 – 10:30 uur 
Woensdag C en mini:  17:00 – 18:00 uur 
  A1, A2 en B:  18:00 – 19:00 uur 
 
Recreatieve loopgroep Basis / 1 
Zaterdag  09:30 – 10:30 uur 
Maandag  19:15 – 20:15 uur 
Woensdag  19:15 – 20:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep 2 
Zaterdag  09:30 – 11:00 uur 
Maandag  19:15 – 20:45 uur 
Woensdag  19:15 – 20:45 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus) 
Dinsdag  19:15 – 21:00 uur 
Donderdag  19:15 – 21:00 uur 
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht 
Zaterdag  9:30 – 11:00 uur 

Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Zaterdag:  vanaf 10:00 uur 
Woensdag:  vanaf 19:15 uur 
 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
 
Kick FUN & Boxing 
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
 
 
 
 
Kickboxing 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (april - oktober) 
Dinsdag 21:00 – 22:00 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (oktober - april) 
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Vrijdag  20:00 – 21:30 uur: gevorderden 
Zondag  10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar 
Zondag  11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar 
     recreatief + gevorderden 
 
Worstelen 
Dinsdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder 
Dinsdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
Vrijdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
 
 
 
 
Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 

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