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Anders dan Anders

VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
Terug van een maand weggeweest. We hopen dat
iedereen een goede zomer(vakantie) heeft gehad en
het sporten niet heeft kunnen laten. En dat geldt zeker
voor een aantal van onze leden, anders zouden we
deze maand geen resultaten hebben gehad. En die zijn
er gelukkig wel. En wat voor prestaties: Jurgen van
Berkum werd derde op het WK Master in Malaga op de
tienkamp M50. Lees snel verder op pagina 6.
Maar ook hebben we van alles te melden over het
herfstseizoen, waarin het zal barsten van de
activiteiten. Met onder andere de grootste wedstrijd die
onder de vlag van Fortius wordt georganiseerd: de
Drechtstadloop. De organisatiecommissie is al vanaf
februari actief, maar het wordt nu ook tijd dat meer
mensen zich gaan inzetten. Er zijn nogal wat
vrijwilligers nodig voor zo’n evenement. Zie het kader
hiernaast.
Verder hebben we weer onze bekende rubrieken.

DRECHTSTADLOOP
ZONDAG 4 NOVEMBER
OPROEP VRIJWILLIGERS
De voorbereidingen voor de organisatie
van de Drechtstadloop zijn in volle gang.
Elk jaar wordt de organisatie gesteund
door ongeveer 150 vrijwilligers. Toch
blijft het vaak spannend tot op de laatste
of er voldoende mensen gevonden zijn.
Dus meld je aan als je niet deelneemt
aan de loop - ook familieleden, buren,
vrienden zijn welkom als vrijwilliger.
Doe het, want alleen met jouw hulp is de
organisatie in staat om er weer een
geslaagde dag van te maken.
petervdeijnden@kpnmail.nl
of
vrijwilligers@drechtstadloop.nl

Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de
uiterste inzenddatum van 15 oktober: 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]

•

Het bestuur hoopt dat een ieder een fijne vakantie heeft gehad en uitgerust en gezond
is teruggekomen. Mogelijk dat de conditie en prestatievermogen iets zijn afgenomen,
maar na een aantal stevige trainingen kan dit zo weer op niveau gebracht worden.

•

In de afgelopen vakantiemaanden zijn er op de accommodatie diverse
werkzaamheden verricht. In sporthal Reeweg is een aantal douches gerenoveerd. De
muren zijn betegeld en de vloeren behandeld. Hopelijk pakt de SOAR de andere
douches ook aan. Daarnaast is er een camerasysteem geplaatst. Dit ten behoeve van
de veiligheid voor sporters en bezoekers in het gebouw. De camera’s zijn geplaatst bij
de ingang en op de galerij bij de heren- en dames kleedkamers. De atletiekbaan is
schoongemaakt en de belijning opnieuw aangebracht. Het ziet er netjes uit. Op
verzoek van de gemeente Dordrecht is met Fortius begin september een inspectie
uitgevoerd op de atletiekbaan om na te gaan of er mankementen zijn, materiaal
vervangen moet worden en er onderhoud dient te worden uitgevoerd. Hoog op onze
verlanglijst staat de aanpassing aan de wedstrijdeisen van de installatie voor
polsstokhoogspringen. Deze installatie is niet goedgekeurd, derhalve dient er in het
zomerseizoen in de sporthal Reeweg te worden getraind, hetgeen extra huurkosten
met zich meebrengt.

•

Het bestuur is verheugd dat in de komende maanden leden zich aangemeld hebben
voor het volgen van atletiektrainerscursussen. Het bestuur vindt dit een goede zaak en
verleent hiervoor faciliteiten. Mocht je interesse hebben meld je aan bij de
Verenigingsmanager, fortiusmail@gmail.com.

•

Aan de vrijwilligers, die zich aangemeld hebben, zijn de vrijwilligerspassen uitgereikt.
Met deze pas is het mogelijk om gebruik te maken van aanbiedingen en kortingen,
vooral op het gebied van cultuur, sport, recreatie en educatie in Dordrecht en
omgeving. Mocht je je aangemeld hebben en de pas niet hebben ontvangen, meld dit
aan: secretarisfortius@gmail.com. Overigens loopt er nog een nabestelling, deze
passen zijn nog niet geleverd.

•

Dit jaar is de Dwars door Dordt Loop niet doorgegaan in verband met organisatorische
problemen, onder andere het gebrek aan vrijwilligers. Het wedstrijd organisatiecomité
(WOC) moet deze maand gaan starten met de voorbereidingen voor de loop voor
volgend jaar. Echter blijkt dat de nog overgebleven leden van WOC zich niet meer
beschikbaar stellen, met als gevolg dat de loop ook volgend jaar niet zal doorgaan.
Het bestuur betreurt dit ten zeerste, maar hoopt dat er toch nog leden zullen zijn die
deze loop een warm hart toedragen en zich verenigen om de loop in 2020 weer te
organiseren. Overigens bedankt het bestuur de WOC voor hun inzet en tijd over de
afgelopen jaren.

•

Fortius heeft de arbeidsovereenkomst met de Verenigingsmanager Johan Moree met
een jaar verlengd.
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•

In verband met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd op 14 oktober 2018 is
de arbeidsovereenkomst met kantinemedewerker Ferry Doesberg beëindigd. Ferry
was vanaf 1999 in het kader van werkverruimende maatregelen in dienst van
Hercules. Het bestuur bedankt Ferry voor zijn werkzaamheden en inzet en wenst dat
hij nog lang in goede gezondheid van zijn pensioen mag genieten. Echter door zijn
vertrek zijn er problemen met de dagopenstelling van de kantine. Het bestuur is
naarstig op zoek naar vrijwilligers ter vervanging. De functie kan door meerdere
personen worden uitgevoerd. Het werk bestaat uit kantinebediening en schoonmaak
van de kantine. Heb je interesse, meld je aan bij de Verenigingsmanager
fortiusmail@gmail.com.

•

Op 5 augustus 2018 is Thijs Klous overleden. Hij is 66 jaar geworden. Thijs en zijn
gezin waren sporters en vrijwilligers van Hercules. Thijs was voorzitter (1994 tot 2001)
van de afdeling atletiek (toen nog een zelfstandige afdeling onder het hoofdbestuur),
daarnaast had hij bemoeienis met de trainingslopen, Dordtenaar- en Veronicaloop.
Tevens initieerde hij de Bieshofloop. Hij spande zich in voor alle onderdelen van de
afdeling atletiek. Hij was zeer gedreven en toonde grote betrokkenheid voor Hercules.
Hij was ook betrokken bij de nieuwbouw van sporthal Reeweg. Het bestuur heeft zijn
echtgenote en verdere familie veel sterkt toegewenst.

•

Er is een intentieverklaring ondertekend tussen de gemeente Dordrecht en de
sportverenigingen voor een nauwere samenwerking op bij voorbeeld het gebied van
milieu en veiligheid op sportpark Reeweg. Over de uitwerking hiervan zal periodiek
overleg plaatsvinden. Doordat de gemeente plannen heeft voor nieuwbouw in de
Vogelbuurt en het hoogheemraadschap de waterpartijen wil aanpassen worden
mogelijkheden onderzocht om sportpark Reeweg her in te delen. Wat de gevolgen
voor Fortius zullen zijn is nog niet duidelijk.
Met vriendelijke groet,

Jan van Dalen

secretaris Fortius

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.
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Jurgen van Berkum wint brons op WK Masters
[door Joke Torbijn]

Van 4 t/m 16 september vonden in de aan de Spaanse Costa del Sol gelegen stad Malaga de
Wereldkampioenschappen atletiek voor masters plaats. Nederland was vertegenwoordigd met een
ploeg van 133 atleten, waaronder ook vier van Fortius. Jurgen van Berkum boekte een bijzonder
succes op de 10-kamp. In de categorie M50 werd hij met 7188 punten derde. Een echte uitschieter
was zijn 6,21 m bij het verspringen op de eerste dag van de tienkamp. Het was zelfs verder dan het
Nederlands record, maar door een teveel aan meewind niet geldig. Helaas blesseerde hij zich bij die
sprong en het vergde een flinke dosis doorzettingsvermogen om de tienkamp af te maken. Vooral het
eerste onderdeel van de tweede dag, de 100 m horden, kostte veel pijn. “Ik heb toen serieus
overwogen ermee te stoppen”, zo vertelde hij later op de dag. Op puur karakter bracht hij de
meerkamp tot een goed einde, met als beloning de bronzen plak. De prestaties van Jurgen op de tien
onderdelen van de meerkamp waren: 100 m 13,25; ver 6,21; kogel 9,46; hoog 1,65; 400 m 55,22;
100 mH 15,57; discus 29,67; pols 3,35; speer 37,83; 1500 m 4:46,59.

Ook Wil Florusse deed het in Malaga goed, met
een vijfde plaats bij het discuswerpen in de
categorie V70. Haar verste worp was 21,73 m. Er
had misschien nog een plaatsje hoger in gezeten
als de discus bij haar technisch goed uitgevoerde
laatste poging niet tegen de werpkooi was
gekomen.
Joke Torbijn en Ko Florusse gingen in het
internationale sprintgeweld ten onder.
Joke liep bij de V60 de 100 m en de 200 m.
Ondanks persoonlijke beste seizoenprestaties van
15,73 op de 100 m en 33,17 op de 200 m, kwam zij
niet verder dan de series, al scheelde het op beide
afstanden niet veel.
Jurgen (rechts) op het podium.

Ko (M65) bereikte op de 100 m
in 13,71 nog wel de halve
finale, maar haalde voor de
eerste keer in zijn langjarige
mastercarrière niet de finale op
een WK. Aan de 200 m kon hij
door grieperigheid helemaal
niet meedoen.
Joke (midden) tijdens de openingsceremonie.
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

CLUBRECORDS
Joke Torbijn verbeterde tijdens een wedstrijd in het Belgische Kapellen op zondag
12 augustus haar clubrecord 200 m V60 naar 33,64.
Op vrijdagavond 24 augustus liep D-juniore Cristy Pieter de 400 m in 66,95, een
(officieus) clubrecord op deze voor D-meisjes incourante afstand.

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.

Juiste clubnaam in de uitslagen
Het valt op dat in de uitslagen van wedstrijden nog steeds de oude clubnamen AV Parthenon en DK en AV
Hercules opduiken. De enige manier om de clubnaam Fortius gemeengoed te laten worden, is om de
organiserende verenigingen telkens te wijzen op de juiste benaming. Als je bij het inschrijven (in Atletiek.nu)
merkt dat je niet de clubnaam “Fortius” kan kiezen, stuur dan gerust even een mailtje aan de organisatie om
dit door te geven. Ze zijn vaak blij als iemand ze erop wijst en het is eenvoudig aan te passen.

[Advertentie]
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BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN
Hieronder een samenvatting van de uitslagen van wedstrijden tussen 15 juli en 1 september. In
verband met afwezigheid van onze redacteur baanatletiek zijn de uitslagen van de maand september
nog niet verwerkt.
Studentenatletiekvereniging Asterix organiseerde op 14 en 15 juli in Eindhoven de Nederlandse
Studentenkampioenschappen (NSK) op de baan. Quinten van der Elst (JJB) en Maaike Boon (VSen)
deden er buiten mededinging mee. Quinten liep de 400 meter in 53,39. Maaike stootte 8,84 m met de
kogel en wierp de speer 26,41 m ver.
De Richard Cote Bokaal staat bekend als de grootste polsstokhoogwedstrijd van Nederland en wordt
jaarlijks georganiseerd door AV Lycurgus in Assendelft. In de editie van 2018 op zondag 15 juli
waren er ook weer enkele atleten van Fortius in de wedstrijd. Saskia van der Boor won bij de
meisjes junioren A met 3,38 m. Karlijn Schouten won bij de meisjes junioren B met 2,93 m. Kaan
Mollaoglu (JJA) sprong met 2,63 m een persoonlijk record.
D-juniore Merel Dielessen deed op vrijdagavond 27 juli op vier onderdelen mee aan de Haarlemse
Avondinstuif. Het hoogspringen won ze met 1,35 m. Bij het speerwerpen werd ze derde met 20,10 m.
Bij het kogelstoten werd ze met 8,04 m vierde en op de 60 meter werd ze in 9,22 s zevende.
In de vakantieperiode is het aanbod van atletiekwedstrijden in Nederland altijd gering. Drie atleten
van Fortius zochten het daarom bij onze zuiderburen. Op zondag 12 augustus gingen Maxim de
Vries, Carine Banga en Joke Torbijn naar Kapellen om een 100 en een 200 meter te lopen. Maxim
(JJC) liep in de Belgische categorie Cadetten in 12,36 een persoonlijk record op de 100 meter. Zijn
eerste 200 m ooit liep hij in 25,50. Met die tijd komt hij meteen binnen in de Fortius 10-bestenlijst
voor JJC. Zijn moeder Carine (V50) liep de 200 m in een persoonlijk record van 30,83. Joke Torbijn
verbeterde het clubrecord 200 m V60 (33,64).
Op donderdagavond 23 augustus organiseerde PAC in Rotterdam de vijfde wedstrijd in het Run2Day
Rotterdam Baancircuit. Marit Uilhoorn (MJB) liep er de 800 meter in 2:43,14. Haar vader Mark
Uilhoorn (M50) liep dezelfde afstand in 3:57,36.
Maaike Boon (VSen) nam op vrijdagavond 24 augustus deel aan de tweede Kaas- en
Stroopwafelwedstrijd van AV Gouda. Ze hink-stap-sprong 9,36 m en kogelstootte 8,18 m.
Op zaterdag 25 augustus organiseerde AV Passaat, zoals elk jaar aan het eind van de
zomervakantie, een open baanwedstrijd voor alle categorieën. Behalve een flink aantal pupillen en
C/D-junioren trotseerden ook Wil Florusse (V70) en Saskia van der Boor (MJA) het regenachtige
weer. Wil wist vanuit een natte ring de discus nog 21,84 m ver weg te krijgen. Saskia liep de 100 m in
14,62 en de 200 m in 31,98.
Op de Vlaardingse Polderwedstrijd op zondag 26 augustus werd Fortius door een zestal atleten
vertegenwoordigd. Karlijn Schouten (MJB) liet zien weer goed in vorm te raken met 3,20 m
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polsstokhoog en 9,33 m hink-stap-sprong. Kaan Mollaoglu (JJA) verbeterde zijn persoonlijk record
polsstokhoog naar 2,90 m.
In de uitslagen van de Nazomerinstuif van AV Spartaan in Lisse op zondag 26 augustus vinden we
twee namen van Fortiusleden terug. Maaike Boon (VSen) wierp 25,02 m met de speer. Julia van
Dorp (MJD) wierp haar speer 21,96 m ver weg en stootte 7,83 m met de kogel.
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze
website gepubliceerd onder “Uitslagen”: www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN en INDOOR RECORDWEDSTRIJDEN 2018
De Fortius Clubkampioenschappen worden georganiseerd op zaterdag 6 oktober. Het is de laatste
baanwedstrijd van dit jaar. Op zaterdag 27 oktober start het indoorseizoen met de jaarlijkse
Recordwedstrijden.

Clubkampioenschappen
Voor de pupillen zijn er meerkampen en een 600 of 1000 meter.
Voor de junioren, senioren en masters zijn er losse onderdelen, zie Atletiek.nu:
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/24690/
Voor alle pupillen die meedoen zijn er medailles en diploma’s. De pupillen die clubkampioen worden
krijgen een extra ereprijs. Voor de junioren, senioren en masters zijn er geen prijzen en wordt
uitsluitend gestreden om de titel van clubkampioen.
Ook wegatleten en recreatieve lopers worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de
5000 m die op het programma staat.
Inschrijven kan op Atletiek.nu. De inschrijving sluit op 26 september. Deelname is gratis, maar
inschrijving is niet vrijblijvend. Inschrijven = deelnemen!

Indoor Recordwedstrijden
Deze recordwedstrijden worden elk jaar eind oktober georganiseerd, zodat pupillen en junioren die
per 1 november officieel overgaan naar een nieuwe leeftijdscategorie nog een laatste kans hebben
om hun records te verbeteren in hun huidige categorie. De inschrijving is inmiddels geopend op
Atletiek.nu.
Let op: Leden van Fortius kunnen tot 7 oktober met voorrang inschrijven. De inschrijving sluit
uiterlijk op 17 oktober, maar eerder als de wedstrijd eerder vol zit.
De wedstrijd is gesplitst in een onderlinge wedstrijd voor pupillen en junioren D enerzijds en een
open wedstrijd voor junioren CBA, senioren en masters anderzijds. Informatie op atletiek.nu:
Pup/JD:
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/24985/
JC en ouder:
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/24691/
Onderdelen
Pupillen: meerkampen.
Junioren, senioren, masters: 60 m, 60 mH, ver, hoog, polshoog, kogel (maximaal drie onderdelen per
persoon)
Zorg voor de juiste spikespuntjes (zie pagina 5).
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

Het was inderdaad vakantietijd, want na de wedstrijden in het
eerste weekend van juli vonden we pas weer uitslagen met
Fortiusdeelname vanaf 25 augustus. Op een uitzondering na, op
4 augustus in Noorwegen, maar daar doet Wilfred Krol hieronder
zelf verslag van.
Het valt wel op dat nog steeds Fortiusleden zich inschrijven bij
Foto Jos Nieuwland
wedstrijden onder vermelding van Dordrecht in plaats van
Fortius, terwijl voor die wedstrijden de verenigingsnamen wel in de uitslagen worden vermeld. Dit
verhoogt de kans dat de redactie deze deelnemers in de uitslagenlijsten zal missen. Het kan ook dat
het niet aan de atleten zelf ligt maar aan de organiserende vereniging. Dus schrijf altijd in onder
vermelding Fortius en controleer of dit goed is gebeurd. Bij na-inschrijving is het gebruik van je
licentiepas een beproefde methode.
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 oktober binnen zijn op
nieuwsbrieffortius@outlook.com.

Restant uitslagen juli
Tijdens de Chaamloop op 7 juli behaalde Roy Werner een mooie vierde plaats op de halve marathon
in een tijd van 1:24:59. Pieter Verweij werd in 54:06 23ste bij de M55 op de 10 km. Dick Piket volgde
in dezelfde categorie als 29ste in 1:01:05.
Op dezelfde dag, ook al in Brabant, werd de Oosterhoutse trail van 23 km gelopen. Marie-Louise
Ruben werd negentiende bij de vrouwen in 2:51:39. Haar man Marcel had er iets meer tijd voor nodig
(3:14:49) en kwam dan ook niet verder dan de 73ste plaats bij de mannen.

Wedstrijden in augustus
Traditioneel op de laatste donderdag voor dat de scholen weer begonnen werd in ’s-Gravendeel in
het kader van de feestweek de Seuterloop gehouden. Nog niet iedereen was terug van vakantie,
maar vooral op de 10 km kwamen we nogal wat bekende namen tegen in de uitslagen. Anco
Oomsen werd fraai tweede en Nay Seddik derde. Zonder te pretenderen compleet te zijn, hier wat
bekende namen:
Mannen:
2 Anco Oomsen
8 Lennaert den Hoed
18 Jan-Willem Mennink
35 Jeffry de Ridder

37:20
40:17
44:19
46:15

69
80
87
99

Erik Jan Rem
Johan de Jong
Maurits van Vijfeijken
Arie Pankras

51:42
52:49
54:05
55:22

Vrouwen:
3 Nay Seddik
5 Gerda Huiskamp
18 Annemarie Malschaert
21 Toos Volmer

43:28
46:14
51:57
54:12

Eind augustus zijn er altijd wel deelnemers uit Dordt te vinden in Baarle-Nassau, waar dan
traditioneel de zogenaamde BelsLijntjeLoop wordt georganiseerd. Dit jaar, op 25 augustus was er
Paul Hauser, die zeventiende bij de mannen senioren werd op de 5,85 km. Hij had daar 32:03 voor
nodig.
Ook al vaker vertoond, Johan de Jong die in Friesland zijn roots opzoekt. Hij liep op 25 augustus, de
20 km Sneek-Bolsward-Sneek en eindigde als 61ste in 1:48:16 (mannen zonder categorie-indeling).
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Op dinsdag 28 augustus deed Jan Faes mee aan de 10 km van Steenbergen. Hij werd in 42:38
achtste bij de M55.
Op woensdag 29 augustus werd in Heerjansdam de Molenweiloop gehouden. Er zullen ongetwijfeld
Fortiusleden hebben meegedaan, maar deze waren moeilijk te selecteren vanwege… U kent het
verhaal inmiddels. Twee sprongen eruit: Nay Seddik won bij de V35 de wedstrijd over 10 km in
43:08. Roy Werner werd tweede op de 5 km in 17:28.

Wedstrijden in september
Op 1 september werd het Grote Rivieren Loopcircuit hervat met een 10 km in Noordeloos, de achtste
Loop naar de Pomp. De podiumplaatsen waren er weer voor onze vrouwen, zoals dat ook voor de
zomerstop was. Nay Seddik zorgde voor winst bij de V35 en Annemarie Kersbergen en Margriet
Halbertsma werden tweede en derde bij de vrouwen senioren. Pas na de vierde plaats van Gerda
Huiskamp bij de V45, noteerden we de eerste man, Anco Oomsen op de vijfde plaats bij de MSen.
MSen
5 Anco Oomsen

35:15

67 Maurits van Vijfeijken
72 Dick van Kerkhof

55:53
58:15

3 Margriet Halbertsma
V35
1 Nay Seddik

M35
11 Lennaert den Hoed
20 Jeffry de Ridder

38:48
42:24

M55
14 Geert Dekker
32 Johan de Jong

M45
40 Erik Jan Rem

48:58

VSen
2 Annemarie Kersbergen 40:33

44:46
51:10

48:26

42:58

V45
4 Gerda Huiskamp
45:43
15 Annemarie Malschaert 52:44
27 Ellen Visser
59:20

Op zondag 2 september werd Eliza Damsteeg tiende op een trailrun in Beneden-Leeuwen tijdens de
Dijkenloop. Ze deed er net iets minder dan een uur over: 59:24. Er was ook een 5 km, waarop
Maaike Damsteeg in 33:27 als 35ste finishte bij de vrouwen senioren.
Op 9 september won Roy Werner in 36:31 de 10 km lange Oude Maasloop van Energie in
Barendrecht. Nay Seddik reisde op diezelfde dag iets verder, naar Amsterdam Noord, maar liep er
ook iets verder, namelijk de halve marathon. Zij finishte als derde bij de vrouwen in een tijd van
1:42:02.

Saudehornet Rett Opp
[door Wilfred Krol]

Dit jaar ben ik op wandelvakantie in Noorwegen geweest. Plichtsgetrouw
heb ik uitgezocht of er een loopje te doen was in de omgeving. Dat bleek
zo te zijn: Saudehornet Rett Opp in Ørsta, een zogeheten ‘motbakkeløp’.
De dag voor de loop arriveerde ik met de bus in een regenachtig Ørsta.
Door de wolkenflarden heen was af en toe een spitse bergtop zichtbaar
die boven het stadje uittorende. Een imposant gezicht, maar achteraf
was dit slechts een voortop van Saudehornet (uitspraak: ‘Suidehornet’).
De eigenlijke top bleef verborgen achter de wolken. Daar ergens zou ik
dus de volgende dag naar toe moeten rennen…
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Het woord ‘motbakkeløp’ (uitspraak: ‘moetbakkeleup’) betekent zoiets als ‘trail run’. In Noorwegen is een
specifieke variant hiervan populair, waarbij het de bedoeling is om via een steile route rechtstreeks een berg
op te rennen/klauteren. Deze eigenaardige voorkeur is wellicht het gevolg van de gesteldheid van een groot
deel van het Noorse landschap: er zijn veel behoorlijk steile bergen, waarvan de top in veel gevallen toch
zonder alpine technieken te bereiken is. De afdaling is doorgaans een stuk riskanter, en maakt waarschijnlijk
daarom geen deel uit van de wedstrijd. Bij Saudehornet Rett Opp klim je van zeeniveau naar een hoogte van
1330 meter, op 5,5 km horizontale afstand.
De volgende ochtend meldde ik me bij de na-inschrijving. Die omvatte een onvoorzien onderdeel: het wegen
van het rugzakje. Dat diende tenminste 2,5 kg te wegen. Dat was niet vermeld in de summiere informatie op
de website. Mijn rugzakje met trui, jack en waterflesje werd te licht bevonden. Gelukkig was dat snel op te
lossen door in de naburige supermarkt twee flessen water te kopen. Dat voelde wel aan als een ontzettend
nutteloze aankoop, in een gebied waar je overal kristalhelder water uit bergbeekjes kunt opscheppen…
De startlijn was bij het jachthaventje,
dus op het laagst mogelijke niveau. De
druilerige regen was inmiddels
overgegaan in een stevige plensbui. Ik
wilde eigenlijk met mijn jack aan lopen,
omdat ik verwachtte dat het bovenop
de berg winderig en dus steenkoud
zou zijn. Maar de meesten liepen met
korte mouwtjes, en ik wilde natuurlijk
niet al vóór de start door de mand
vallen als beginner. Uiteindelijk bleek
het ook goed te doen.
Bij de start gingen de meesten er
meteen in een verontrustend hoog
tempo vandoor. Ik had iets rustiger
willen beginnen, met het oog op de
berg die nog beklommen moest
worden. Het eerste stuk, door het
stadje, was geasfalteerd, en ging nog
vrij geleidelijk omhoog. Hier kon nog
worden gerend. De asfaltweg ging over
En het was nog steiler dan het lijkt.
in een steilere grindweg, waar het
rennen langzamerhand onmogelijk of
in elk geval inefficiënt werd, voor middenmoters zoals ik. De grindweg ging over in een smal paadje tussen de
bomen, dat bezaaid was met grote keien. Daarna kwamen we boven de boomgrens (die in Noorwegen niet zo
hoog ligt) op een grasachtig, en hier en daar drassig plateau, en vervolgens op een steil paadje omhoog, dat
ergens tussen de wolken verdween. Het lastige van die wolken is dat je niet kunt zien hoe ver je nog omhoog
moet. Op een gegeven moment dacht ik dat we er bijna waren, maar even later zag ik tussen de
wolkenflarden door dat we nog een stuk verder omhoog moesten. Dat laatste stuk was nou net het lastigst, in
overeenstemming met een bekend gezegde. Hier had je handen en voeten nodig om jezelf omhoog te
werken. Tenslotte kwam een spandoek in zicht met de bevrijdende tekst: ‘Mål’. Daarboven zaten, als aapjes
op de rots, degenen die al waren gefinisht, en nog niet aan de terugweg waren begonnen. It can be crowded
at the top. Door de wolken was er helaas totaal geen uitzicht.
Ik vond dat ik het niet heel slecht had gedaan, voor een eerste keer, en voor een polderbewoner. Met een tijd
van 1:16 werd ik netjes vierde in mijn leeftijdsklasse (jammer dat die uit slechts zes personen bestond). De
winnaar finishte in 49:49. Totaal aantal deelnemers was 79. Ik ga het zeker nog eens proberen, en hoop dan
de hoofdprijs binnen te halen: een onbelemmerd uitzicht over de Noorse fjorden.
Redactie: Na zo’n geweldig verhaal moeten er toch meer schapen(koppen) over de dam te trekken zijn. Kom
op met die verhalen.
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Wedstrijdkalender september, oktober en november
Het najaar-seizoen is weer losgebarsten. Hier een selectie uit wedstrijden in de buurt en grote
wedstrijden waar onze atleten ook vaak naar toe gaan. Zonder twijfel is voor ons de
Drechtstadloop het evenement waar we allemaal naar toe leven. En daarom is de kalender
voor oktober zo vol mogelijk gezet, zodat er voldoende kansen zijn om je op de Drechtstadloop
voor te bereiden. Op 4 november zijn er geen andere wedstrijden op de agenda gezet,
aangenomen dat niemand het in zijn hoofd haalt om elders te gaan lopen. Kijk voor alle details
over de Drechtstadloop naar de flyer die we hierna ook integraal hebben opgenomen.
Merk verder op dat ook de crossen vanaf 6 oktober alweer op het programma staan. Mocht je
wedstrijden zoeken verder van huis, ga dan naar bekende sites zoals www.hardlopen.nl of
www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België.
September
23
23
23
29
29
29
29
30
30

Amsterdam
Willemstad
Maassluis
Katwijk
Bavel
Rotterdam
’s-Gravenzande
Bleiswijk
Zoetermeer

Dam tot Dam Loop
Vestingloop
Havenloop
Halve marathon
De 5 van Bavel
HerinnerRUN
Rijkzwaanloop
Rottemerenloop
Geuzenloop

www.damloop.nl
www.vestingloopwillemstad.nl
www.avwaterweg.nl
www.avrijnsoever.nl
www.de5vanbavel.nl
www.herinnerrun.nl
www.westlandsmooiste.nl
www.dekieviten.nl
www.geuzendag.nl/geuzenloop

Oktober
6
6
6
7
7
7
13
14
14
14
20
21
21
27
28

Dordrecht
Ren voor haar leven! Ladiesrun
Alblasserdam
Molenloop
Vlaardingen
Cross Challenge
Waddinxveen
Langs de Gouwe loop
Breda
Singelloop
Bosschenhoofd
Rondje Seppe
Oud-Beijerland
Spirit goes British
Drunen
Devils Trail
Leiden
Run Classic #158
Gouda
GOUDasfaltloop
Gorinchem
Typhoonloop
Rucphen
De 10 van AVR
Loon op Zand
Blauwe Meer Cross
Schoonhoven
Dijkloop
Etten-Leur
Marathon Brabant

www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl
www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.avfortuna.nl
www.langsdegouweloop.nl
www.bredasesingelloop.nl
www.midsummerrun.nl
www.avspirit.nl
www.devilstrail.nl
www.lrrc.nl
www.goudasport.nl
www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.avr90.nl
www.blauwemeercross.nl
www.avantri.nl
www.marathonbrabant.nl

November
3
3
4
10
11

Papendrecht
Woudrichem
Dordrecht
Burgh-Haamstede
Kaatsheuvel

AV Passaat Cross
Vestingstadrun
Drechtstadloop
Mosselloop cross
Maresia cross

www.avpassaat.nl
www.altenaroadruncircuit.nl
www.drechtstadloop.nl
www.avdeltasport.nl
www.tvwaalwijk.nl
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Nog even uw aandacht voor de DRECHTSTADLOOP

DRECHTSTADLOOP ZONDAG 4 NOVEMBER - OPROEP VRIJWILLIGERS
De voorbereidingen voor de organisatie van de
Drechtstadloop zijn in volle gang. Elk jaar wordt de
organisatie weer gesteund door ongeveer 150
vrijwilligers. Toch blijft het vaak spannend tot op de
laatste dag of er voldoende mensen bereid
gevonden zijn om de Drechtstadloop tot een groots
evenement te maken. Dus meld je aan als je niet
deelneemt aan de loop - ook familieleden, buren,
vrienden zijn welkom als vrijwilliger.
Doe het, want alleen met jouw hulp is de organisatie
in staat om er weer een geslaagde dag van te
maken!
Mail naar: petervdeijnden@kpnmail.nl of vrijwilligers@drechtstadloop.nl

Arie en Gerda lopen voor Luc
[door Gerda Huiskamp]

Op 23 september 2018 lopen wij De Dam tot Damloop mee voor onze vriend Luc. Luc heeft de
spieraandoening F.O.P. (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva). In Nederland zijn er tien personen
bekend met deze aandoening.
F.O.P. is een zeldzame genetische aandoening waarin bot wordt gevormd in spieren, pezen,
gewrichtsbanden en ander bindweefsel. Het uiteindelijk resultaat is dat mensen met F.O.P. totaal
verbotten, zodat ze eindigen in een zittende of staande positie. Hiervoor is nog geen medicijn en er is
veel geld nodig voor onderzoek.
Wij willen ons steentje bijdragen door
zoveel mogelijk geld op te halen voor
wetenschappelijk onderzoek en hopen zo
op het medicijn voor ons vriendje. Als
tegenprestatie gaan wij met het team van
de F.O.P. Stichting 10 Engelse Mijl
hardlopen van het centrum van
Amsterdam naar het centrum van
Zaandam.
Steunt u ons ook? Alle bedragen klein of
groot helpen mee. Doneren kan direct via
onderstaande link.
Dank jullie wel!
Arie en Gerda

https://www.geef.nl/nl/actie/arie-en-gerda-lopen-voor-luc/donateurs
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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 Kiki en Daniel Hermus]

Bradelierloop en Ronde van West
Zaterdag 18 augustus zijn de gezusters Hermus richting
De Lier gereden om mee te doen aan de Bradelierloop
over een afstand van 1000 meter. Novi finishte als tweede
meisje en mocht met een heuse geldprijs naar huis. Tula
eindigde op de 17de plaats en kleinste zusje Pepa op
plaats 26.
Op dinsdag 21 augustus liepen Tula en Pepa mee in
Capelle aan de IJssel tijdens de Ronde van West. Tula
mocht hier op het podium plaatsnemen op plek 3 en zusje
Pepa finishte op plaats 22.

Loop naar de Pomp
Anne Schoester was zaterdag 1 september als enige
Fortius-pupil aanwezig in Noordeloos om een rondje om
de pomp te rennen. Dit heeft zij heel erg goed gedaan,
want in haar categorie is zij als eerste meisje gefinisht!

Anne Schoester op de hoogste trede in Noordeloos.

Knappe vijfde plaats Fortius-meiden bij landelijke finale
[door Bob Hurkmans]

Op 8 september mochten de junioren D-meiden van Fortius
meestrijden om de Nederlandse titel. Om te kunnen
concurreren met de andere elf Nederlandse topteams
werden in teambelang de onderdelen herverdeeld en moest
er ook gedurende de vakantie hard worden doorgetraind.
Uiteindelijk een dag vol hoogtepunten met als start een ware
vlaggenparade waar de supporters lieten horen hoe trots ze
waren en de meiden stralend een rondje liepen met drie
wapperende Fortiusvlaggen.
De focus kwam al snel terug want als eerste stond de
estafette op het programma, foutloos en supersnel kwamen
ze als vierde over de finish. Savannah gooide haar speer
naar een nieuw persoonlijk record van 21,51 m. Gevolgd
door Fanny met hoog die zich dit jaar flink verbeterd heeft en
met 1,40 m een knappe vijfde plaats neerzette binnen dit
sterke veld.
De estafetteploeg al duidelijk op kop.
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Ondertussen waren drie dames zich al aan het
opwarmen voor de 60 m horden en bij het laatste
versnellingsloopje sloeg het noodlot toe bij Merel. De
EHBO adviseerde om vandaag niet mee te doen
vanwege een zeer bovenbeen. Gelukkig ben je deel van
een team en Savannah nam de honeurs waar en
aansluitend stootte ze ook nog een persoonlijk record
met de kogel.
Dan het onderdeel waar niemand op zat te wachten,
zeker Cristy niet: de 1000 m. Voor deze dag mochten
Lene (1000 m specialist), Cristy (sprinter/verspringer) en
Julia (sprinter/werpster) dit zware onderdeel voor hun
rekening nemen. De rest van het team is/was ze daar
heel dankbaar voor en de meiden kunnen trots zijn op
hun mooie tijden.
Door naar het verspringen waar Anniek en Cristy lieten
zien waarom ze als 1e jaars D-meiden ruim bovenaan de
nationale ranglijsten staan. Super meiden!
Ook was het tijd voor het favoriete onderdeel van Eva:
het speerwerpen. Tot haar spijt geen persoonlijk record
maar dat maakte ze even later dubbel en dwars goed
door bijna 11 meter te stoten bij het kogelstoten.
Dan alleen het koningsnummer nog: de sprint. Hier ook
een wijziging in de opstelling met drie dames met een
persoonlijk record onder de 9 seconden. De benen van
Cristy waren inmiddels uitgerust en ze liep de 60 m in
een nieuw persoonlijk record van 8,40 s, Anniek bleef
net boven haar persoonlijk record met 8,53 s en Yoni
ook iets erboven met 9,02 s.
Naast de honderden foto’s die er gemaakt zijn is er ook
een filmpje dat een impressie geeft van deze dag:
https://www.youtube.com/watch?v=bWPH3mEW7TQ

Fanny: geweldige sprong en geweldige foto.

De volledige meidenploeg met de nu al beroemde vlag.

Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen
[door Kiki en Daniel Hermus]

Zaterdag 8 september stonden tien Fortius-pupillen (Leensey, Bram,
2x Timo, Dex, Hugo, Alexander, Sjors, Tula en Novi) aan de start van deze
goed georganiseerde wedstrijd bij CAV Energie in Barendrecht.
Speciale vermelding voor Dex en Alexander. Zij deden beiden voor het
eerst een hele wedstrijd mee en hebben daarmee vier nieuwe persoonlijke
records neergezet!
Hugo was vorig jaar Zuid-Hollands kampioen bij de mini-pupillen en heeft
dit jaar zijn titel geprolongeerd bij de C-pupillen. Op de 40 meter sprint
evenaarde hij tijdens de meerkamp zijn clubrecord van 6,72 s en mede
door deze prestatie won hij met 70 punten verschil van de nummer twee.

Hugo, met op de achtergrond Alexander (644).
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Fortius Jeugdkamp

Anders dan Anders

Vrijdagavond 31 augustus stonden 102 pupillen en
junioren te popelen om met de bus af te reizen naar
Loon op Zand voor het jaarlijkse jeugdkamp. Dit jaar
voor het eerst in september en daarom vertrokken we
bij daglicht. Misschien dat het aanmelden, de tassen in
de bus zetten en het afscheid nemen daarom ook heel
vloeiend verliep.
Na een korte rit met de bus kwamen we aan in het
kamphuis Land van Kleef, waar we al vele jaren club
aan huis zijn. De tassen werden uitgeladen en
iedereen zocht zijn plekje op aan de tafels in het
kamphuis, waarop papieren lagen met de namen van
de kinderen die bij elkaar in het team zaten. Tijdens
het kampweekend worden er verschillende spellen
gedaan, waarmee punten kunnen worden verdiend. Op
de zondagmiddag wordt er een eindstand opgemaakt
en mocht het winnende team, dit jaar voor het eerst,
een mega grote wisselbokaal mee naar huis nemen.
De teams bestaan uit 10 personen
variërend van mini-pupil tot en met Cjunior. De teamcaptains, voor het
merendeel B-junioren, werden door middel
van loting gekoppeld aan teams met
namen als bijvoorbeeld Hotseflotsen of
Neusschuivers.
Daarna was het tijd om je kamer op te
gaan zoeken, een bed uit te kiezen en
deze alvast op te maken en natuurlijk al je
meegenomen zoetigheden te showen en te
proeven met je kamergenoten. Het was
dan ook erg lastig iedereen weer in de
eetzaal te krijgen om te kunnen beginnen
met het eerste spel: het Dobbelspel. Per
team moest je een dobbelsteen gooien om
een cijfer te kiezen. Rondom het kamphuis
waren kaartjes opgehangen met de
corresponderende cijfers en een
bijbehorende opdracht. Als deze opdracht
goed werd uitgevoerd of de vraag goed
werd beantwoord leverde dit een punt op.
Het spel werd een bepaalde tijd gespeeld
en leverde chaotische taferelen op binnen
en buiten het kamphuiscomplex.
Na dit spel was het bedtijd voor de kleinste
pupillen, nadat er natuurlijk tanden werden
gepoetst en het toilet werd bezocht. Dit jaar
werden de bedtijden wat strenger
toegepast, zodat iedereen op zaterdag en
zondag nog steeds redelijk fit zou zijn.
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Groepsfoto in de Loonse duinen.

Lekker chillen en gezonde kost.

Maar ook een BBQ.

De A-pupillen en de junioren maakten zich in de
tussentijd op voor de spooktocht in het bos. Na een eng
filmpje over Hans Anders (het thema dit jaar was Anders
dan Anders) werden de groepjes begeleid naar het
startpunt, om daarna in het donker met elkaar het
rood/witte afzetlint door het bos te volgen. Uiteraard
kwamen ze onderweg verschillende enge personen
tegen die hen de stuipen op het lijf jaagden. Na afloop
stond er een lekker bakje soep klaar en stond de BBQ
aan voor de marshmallows. Voor de hongerige junioren
waren er broodjes hamburger. Dit alles voorbereid door
de Fortius keukenploeg!
Na een relatief rustige nacht in vergelijking met
voorgaande jaren, zat iedereen zaterdagmorgen om half
negen redelijk fris aan het ontbijt, waarna het om 09:30
uur tijd was om te gaan trainen. Het kamphuis heeft als
voordeel dat je binnen vijf minuten in het bos loopt en na
een kwartier op de Loonse Duinen aan het rennen bent.
Tijdens de trainingen ging het er gevarieerd aan toe: de
kleinste pupillen hebben veel spelletjes gedaan in het
bos en op de heide, de junioren hebben een stevige
training gehad om na ruim twee uur weer terug te keren
bij het kamphuis. De keukenploeg had in de tussentijd
veel fruit gesneden, wat binnen de kortste keren was
opgegeten door de jeugd en de trainers.
Na de lunch stond de tienkamp op het programma,
waarbij er met de gevormde teams elf onderdelen (snapt
u het nog?) moesten worden afgelopen om punten te
verdienen. Fietsbandfrisbeeën, sponsdragen, kinkkers
(kikkers of knikkers of beide? Redactie) uit een waterbak
vissen met je tenen en het traditionele proefspel met dit
jaar onder andere aubergine, zoete aardappel en
havermout.
Na deze spellen was het tijd voor iedereen om verplicht
de douche op te zoeken en er onder te gaan staan, al je
geld uit te geven aan de snoepwinkel die inmiddels was
opgebouwd met een Eftelingachtige wachtrij en lekker te
chillen rondom het kamphuis in de speeltuin, bij de
konijntjes of in het speelbos.
Rond zes uur arriveerde de plaatselijke slager met zijn
BBQ om sateetjes, worstjes en (vega)hamburgers te
gaan bakken. Het was lekker warm weer dus iedereen
zat buiten aan tafels en at dit lekker met stokbrood,
snoepgroente en salade.
In de avond stond de chaosbingo op het programma.
Elke team moest 16 cijfers opschrijven op een blad en
daarna werden de cijfers opgelezen. Mocht je een cijfer
afstrepen op je lijst, moest je ook een attribuut zoeken
dat erbij hoorde, zoals bijvoorbeeld een rode
onderbroek, een wattenstaafje of een puntenslijper. Had
je alle cijfers afgestreept dan was het Bingo! Maar de
jury was streng en een aantal teams hebben dan ook
nog een liedje moeten zingen.
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Ook met folkloristische spelen konden punten
worden verdiend als onderdeel van de tienkamp.

De stormbaan van het kamp.

En de niet te missen dropping.

De kleinste pupillen werden na dit spel weer naar bed gedirigeerd, waarna de rest
ging beginnen aan een pubquiz. De vader van Danouk en Kristen, Wilco, had een
mooie reeks met muzieknummers in elkaar gedraaid waarbij de artiest en de titel
moest worden genoteerd. Natuurlijk mocht er ook hard worden meegezongen en
gedanst.
Hierna waren de junioren nog niet klaar, vanaf half twaalf stond de Macdropping
op het programma. Groepjes junioren werden met begeleiding gedropt bij de
McDonalds van Waalwijk. Eerst werd er een cheeseburger, hamburger of
McNuggets gegeten waarna het daarna tijd was om ongeveer 9,5 km terug te
lopen naar het kamphuis door het donkere industriegebied en het nog donkerdere
bos. De meeste teams waren na twee of drie uurtjes lopen weer terug en zochten
snel hun bed op, want op zondag moesten we natuurlijk alweer om negen uur aan
het ontbijt zitten.
Deze zondag hadden we ook een jarige in ons midden: Sven werd 7 jaar en vierde
dit gezellig met ons. Iedereen heeft uit volle borst meegezongen om daarna de
traktatie van Sven in ontvangst te nemen. Natuurlijk hadden we voor Sven ook nog
een kadootje gekocht.
Na het ontbijt stond er een korte training op het programma om uiteindelijk te
eindigen in de Duinen voor een Ekiden. Per team mochten steeds twee
De jarige Sven.
deelnemers met een sjerp rennen en kiezen
om 10, 20 of 50 euro te verdienen voor hun
team. De €10 was natuurlijk het dichtste bij en
voor de €50 moest je een flink stuk ploegen
door het mulle zand in de inmiddels flink
schijnende zon. Het werd een ware
uitputtingsslag die 40 minuten dat we dit spel
hebben gespeeld. Inmiddels had iedereen
flinke dorst en honger gekregen en wandelden
we naar onze lunchspot. Walter en Monique
de Lange hebben deze lunch aangeboden
aan ons in het bos: broodjes worst, pakjes
drinken en flesjes water. Iedereen kon lekker
Lunch aangeboden door familie de Lange.
bijtanken, bedankt nogmaals.
Toen moest er nog worden teruggelopen naar het
kamphuis om de spullen in te pakken en de kamers op
te ruimen. De mini- en C-pupillen kwamen op de
heenweg haast al niet meer vooruit, dus die werden
luxe met het busje teruggebracht (en gelukkig hun
trainers ook ). Snel opruimen, want inmiddels stond
er een opblaasstormbaan klaar en zouden de junioren
gaan voetballen in een rond opblaaspak. Dat werd een
heel geslaagde, hilarische middag! Toen was het
moment aangekomen dat de ouders zouden komen,
dus moest de prijsuitreiking snel worden gedaan. Hoe
kon het ook anders terugkijkend op de afgelopen jaren,
wederom had het team van captain Tibo gewonnen en
zij mochten de grote beker mee naar huis nemen.
Inmiddels druppelden de eerste ouders het
kampterrein op om na een bakje koffie een moe kind
Het winnende team.
met bepakking mee terug naar huis te nemen.
Het was weer een TOP georganiseerd kamp en iedereen bedankt voor zijn inzet om dit mogelijk te maken!

20

PERVERS

COLUMN
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De Europese kampioenschappen atletiek liggen al enige tijd achter ons, voor velen
zullen ze vanwege vakanties toch al onopgemerkt voorbijgegaan. Toch wil ik er hier nog
even op terugkomen. Er was namelijk een merkwaardige regel van kracht waarbij de
beste twaalf atleten op de Europese ranglijsten van de 100 m, 200 m, 400 m en hordennummers (maximaal drie per land), direct geplaatst werden voor de halve finales en dus
de series mochten overslaan. Officieel was er van series geen sprake want het toernooi
zou voor deze nummers uit drie ronden bestaan: de prekwalificatieronde, de halve
finales en de finale. Ook bij halve finales stellen we ons iets anders voor dan drie races
met 24 deelnemers voor acht finaleplaatsen. Met alle top-twaalf atleten aan de start
blijven er bij de prekwalificatie nog twaalf halve finaleplaatsen te verdelen.
Dat is gunstig voor toppers want die kunnen zich op de halve finales concentreren. Voor
Nederland gold dat voor Schippers, Samuel, Martina, de Witte, Ghafoor, Bonevacia,
Visser en Boons. Nederland hoort er bij met acht direct gekwalificeerde atleten voor tien
nummers. Het lijkt gunstig voor mindere atleten die in de kwalificatie geen toppers
tegenkomen, maar dat is relatief. De kwalificaties zullen er niet minder zwaar van
worden en het kan nog altijd gebeuren dat je met een geweldig persoonlijk record toch
naar huis moet. Het grootste nadeel ondervinden de atleten die zich via de kwalificaties
geplaatst hebben. Tot het uiterste gegaan om zo ver te geraken, staan ze de volgende
dag kansloos in de halve finale tegen frisse toppers.
De regel bestond al tijdens de EK 2016 in Amsterdam, maar werd toen niet als probleem
gezien omdat veel toppers lieten afweten vanwege de naderende Olympische Spelen.
Dat viel wel mee, want bij de heren werden 54 atleten (uit maximaal 60 voor vijf
nummers) direct toegelaten tot de halve finales en bij de dames 50. Op de 400 m horden
heren werden zelfs dertien atleten toegelaten omdat twee atleten ex aequo op de 12de
plaats stonden. Dit jaar werden bij de heren 53 en bij de dames 60 atleten toegelaten.
Op de 100 m mogen ook bij de WK en Olympische Spelen de toppers de series
overslaan, maar daar schijnt niemand problemen mee te hebben. Een duidelijk ander
verhaal is het bij de verzurende 400 m waar een ronde meer of minder een wereld van
verschil maakt. Van gelijke kansen in de halve finale zal geen sprake meer zijn. En het
druist ook in tegen het concept van een kampioenschap, waarbij het de kunst is elke
ronde weer te overleven, door krachten goed te doseren en op een effectieve manier te
herstellen. Hoeveel toppers zijn ooit al niet in de series gesneuveld door een valse start,
onderschatting of anderszins? Dat is dus typisch het verschil tussen een kampioenschap
en een eendaagse meeting. In de Franse sportkrant L’Équipe, wordt het de perverse
gerechtigheid van de machtigen genoemd. En daar is misschien wel wat voor te zeggen.
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AGENDA
SEPTEMBER
Zondag 23

Breda

Finale competitie Masters

Za 29 – zo 30

Amstelveen

NK estafettes

Zaterdag 6

Dordrecht

Clubkampioenschappen

Zaterdag 27

Dordrecht

Indoor Recordwedstrijden

Dordrecht

Drechtstadloop

OKTOBER

NOVEMBER
Zondag 4

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

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

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

Verenigingsmanager: Johan Moree.

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

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

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

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

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

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

Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen
Woensdag:
vanaf 19:15 uur

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

Fitness
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

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

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

Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)
Dinsdag
19:15 – 21:00 uur
Donderdag
19:15 – 21:00 uur
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Kickboxing
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden bij Fortius (april - oktober)
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief +
gevorderden gymzaal Stadspolders (oktober - april)
Vrijdag
20:00 – 21:30 uur: gevorderden
Zondag
10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar
Zondag
11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar
recreatief + gevorderden
Worstelen
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

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

18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren
18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 jaar en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren

Voor meer details en laatste wijzigingen zie:
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingenfortius/fitness/groepslessen

Logo door Elise Beljaars
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