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

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



 

 

        
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
Het is een stevige nieuwsbrief geworden deze maand. Dat heeft voornamelijk te maken 
met de start van het outdoorseizoen. De baanlopers begonnen met hun eerste wedstrijden 
en voor de weglopers waren er de Dwars Door Dordt Loop en de Marathon Rotterdam, 
waaraan weer massaal werd deelgenomen door onze atleten. Uiteraard leest u hierover in 
deze nieuwsbrief. Maar ook de jeugd doet mee aan allerlei wedstrijden en andere 
activiteiten en daar wordt ook over geschreven, waardoor we maar liefst vijf bladzijden 
jeugdnieuws hebben. En dan moeten de competities nog beginnen. Ik hoop dat onze 
stukjesschrijvers doorgaan op de ingeslagen weg. 
Ook het bestuur heeft niet stilgezeten en gezorgd voor een groot aantal belangrijke en 
interessante mededelingen. Op deze manier wordt de integratie van de twee oude clubs 
Hercules en Parthenon duidelijk versterkt. Op sportief vlak lijkt dat al heel goed te lukken 
en als straks de clubkleding er is en in competitieverband gesport gaat worden, zal dat 
allemaal nog soepeler gaan. Als Fortius nieuwsbrief zouden we hier graag ook aan willen 
meewerken. Er zijn wat ons betreft nog twee belangrijke hordes te nemen. Ten eerste is 
het punt van de omni-vereniging dat nog niet uit de verf komt in de nieuwsbrief. We roepen 
dan ook alle geledingen en alle andere sporten binnen Fortius op om bijdragen voor de 
nieuwsbrief. Er is plaats voor iedereen en de nieuwsbrief dient er door en voor alle leden 
te zijn. Het tweede is de onderlinge kennismaking. Nog steeds kennen veel mensen van 
de twee oorspronkelijke verenigingen elkaar nog niet goed genoeg. We hebben eerder 
geopperd bij te dragen aan wederzijdse kennismaking via interviews in deze nieuwsbrief. 
We zijn nog steeds op zoek naar twee interviewers, een met een Hercules-achtergrond en 
een met een Parthenon-achtergrond, die gedurende minstens een jaar elke maand een 
interview willen verzorgen met een lid met een andere achtergrond.   
Hebt u andere ideeën om deze nieuwsbrief functioneler te maken, of anderszins op- of 
aanmerkingen, stuur die gerust naar de redactie. Natuurlijk ook verslagen, foto’s en 
andere kopij, alles voor de uiterste inzenddatum van 15 mei 2017: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 

 
 

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

 
  

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

fortius@pi-ad.nl  
René Bellaart  

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

[door Jan van Dalen, secretaris] 
 
Het Fortiusbestuur doet de volgende mededelingen 
 
De verenigingsmanager Frank de Visser heeft ontslag genomen per 1 juni 2017. Hij gaat een nieuwe 
uitdaging in zijn leven aan in de vorm van een eigen bedrijf. Frank is 7 jaar de verenigingsmanager 
geweest. Het bestuur vindt het jammer, maar respecteert zijn besluit. Daarnaast wenst het bestuur 
hem veel succes toe met zijn bedrijf. Het bestuur is op zoek naar een opvolger en heeft de vacature 
opengesteld. Deze is te vinden op de website en alle leden (waarvan het e-mail adres bekend is) zijn 
hierop geattendeerd via een e-mail. De termijn om te solliciteren is verlengd tot 21 april 2017. 
 
De kledingcommissie heeft een bedrijf uitgekozen, die de nieuwe clubkleding kan leveren. 
Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit en het draagcomfort. 
 
Een onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om de Wifi-ontvangst in de sporthal en op het 
atletiekcomplex te verbeteren. KPN heeft de kabels gecontroleerd en hieruit bleek dat doorgifte van 
het signaal zwak is. Er zijn wel aanpassingen gedaan, maar dan toch blijft het signaal te zwak. Op 
korte termijn is daar volgens KPN niets aan te doen, verbetering kan alleen plaatsvinden door een 
betere bekabeling, bijvoorbeeld glasvezel, maar in het postcodegebied van de sporthal is dit nog niet 
gerealiseerd. Wanneer dat zal gebeuren is niet te zeggen en hangt af van het aantal aanvragen. De 
overburen van Hattrick hebben ook een slechte verbinding en hebben hier naar geïnformeerd. De 
kosten voor aanleg van de kabel bedragen €10.000. Dit is wel erg veel. 
 
Bij de controle van het materiaal op de atletiekbaan ten behoeve van de competitiewedstrijd voor de 
C/D junioren op 6 mei 2017, bleek dat een overgroot deel van de horden kapot is. Nieuwe moeten 
worden besteld, maar dat kost duizenden euro’s. Bij de eigenaar van de atletiekbaan, de gemeente 
Dordrecht, is het probleem aangekaart. Deze zal voor de vervanging zorgen. Het bestuur is hierover 
zeer verheugd. 
 
De selectiecommissie (ingesteld door de ledenvergadering) met betrekking tot de aanstelling van een 
nieuwe “vertrouwenscontactpersoon” heeft gesproken met een kandidaat voor deze functie. Hun 
conclusie is dat deze persoon hiervoor geschikt is. Er moet nog een formaliteit worden vervuld. 
Indien dit positief is dan zal de naam bekend worden gemaakt. 
 
Een speerpunt van de vereniging is om “Fortius” te promoten in het Drechtstedengebied, nieuwe 
leden aan te trekken en de huidige leden te behouden. Het bestuur kan dit niet alleen en heeft een 
promotiecommissie ingesteld om deze doelen te realiseren. Het bestuur roept leden op om in deze 
commissie zitting te nemen en ideeën te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan opendagen, clinics met 
sportcoryfeeën, genereren media-aandacht, gebruik social media enz. Wil jij meehelpen: geef je dan 
op bij secretarisfortius@gmail.com 
 
Een ander speerpunt is het vergroten van de inkomsten van de vereniging. “Fortius” is bijna volledig 
afhankelijk van de contributie inkomsten. Er is een sponsorcommissie, maar ook hier is behoefte aan 
versterking. Deze commissie heeft het doel om adverteerders, sponsors e.d. aan de vereniging te 
binden. Leden, die hier wel wat in zien kunnen zich ook aanmelden bij de secretaris. Mogelijk zijn er 
leden die hun baas, bedrijf e.d. kunnen interesseren voor een advertentie of sponsorovereenkomst? 
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Voor wat betreft de jubilarissen van ex-Parthenon in voorgaande jaren heeft Jan van Haren (oud 
waarnemend voorzitter van Parthenon) tijdens de ledenvergadering aangeven dat de huldiging van 
jubilarissen de afgelopen jaren niet de aandacht heeft gekregen die het verdient. Gezien het aantal 
en de korte termijn was het niet mogelijk om de huldiging van die leden te laten plaatsvinden tijdens 
de ledenvergadering. Geïnventariseerd wordt om hoeveel leden en jaren het gaat, om vervolgens 
een moment te plannen om hierbij stil te staan. 
 
Zoals eerder bekend is gemaakt, is de Atletiek Unie gestopt met het verstrekken van het plastic 
lidmaatschapspasje (dit geldt alleen voor de leden van de afdeling atletiek van “Fortius”). Hiervoor is 
een digitaal pasje in de plaats gekomen. De KNAU is gestart met de uitgifte hiervan via je e-
mailadres. Echter, er is gebleken dat een groot aantal atletiekleden geen of een gewijzigd e-
mailadres hebben doorgegeven. Heb je geen pasje via de e-mail ontvangen en wil jij het toch 
hebben, geef dan je (nieuwe) e-mailadres door aan de ledenadministratie (fortius@pi-ad.nl), die dit 
dan door zal geven aan de Atletiek Unie. 
 
Op 29 maart 2017 vond de 1ste Fortius ledenvergadering plaats. Op de website 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/images/Bestuur/Verslag-1e-algemene-ledenvergadering-Fortius-
2017-03-29.pdf is het concept verslag geplaatst. 
 
Het bestuur heeft besloten, na advisering van de trainers, om niet deel te nemen aan het ophalen 
van het bevrijdingsvuur op 4/5 mei 2017. Fortius wil wel weer in 2020 hierbij aansluiten. In dat jaar is 
5 mei weer een nationale feestdag, die om de vijf jaar wordt gevierd. 
 
De verkiezingen voor de Unieraadsverkiezing Atletiek Unie (soort tweede kamer) voor kieskring 4, 
waarin “Fortius” is ingedeeld, hebben de volgende vertegenwoordigers opgeleverd: Rob van 
Mechelen (arsv Thor) en Ans Huisman (Zeeland Atletiek). 
 
 
 
 
 

[Advertentie] 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

         [door Joke Torbijn] 
 

Vorige maand vermeldden we al dat Sigrid Florusse op 11 maart in Gent het 
clubrecord indoor polsstokhoog voor V35 had verbeterd, maar we verzuimden 
daarbij te vermelden dat de prestatie van Ko Florusse op datzelfde onderdeel 
een verbetering van zelfs twee clubrecords was. Zijn 2,60 m met de polsstok 
was een clubrecord bij de M65 en bij de M60. 
 

Cristy Pieter schreef tijdens de Nationale Pupillen Indoor op 12 maart twee clubrecords bij de 
meisjes pupillen A op haar naam: de 60 m liep ze in 8,77 s en de 600 m in 1:58,54. Tijdens de 
Fortius Indoor op 18 maart verbeterde ze haar record op de 60 m nog eens naar 8,69 s en ze 
verbeterde bovendien het clubrecord verspringen, dat ook al op haar naam stond, naar 4,85 m. 
 

Duane van Dijkhuizen bedwong tijdens de Fortius Indoor op 18 
maart bij het polsstok-hoogspringen een hoogte van 4,11 m, een 
verbetering van het clubrecord voor jongens junioren C, dat reeds 
op zijn naam stond. Het was tevens een evenaring van het club-
record bij de jongens junioren B, dat sinds 2004 in handen is van 
Yannick Slikboer. 
 

Ook Sandy van der Heydt verbrak tijdens de Fortius Indoor op 18 
maart een club-record. Zij sprong 1,20 m hoog en dat was een 
verbetering met 5 cm van het clubrecord voor V45. Het oude 
record stond geregi-streerd op naam van Jannie Woudenberg en 
was uit 1983.  
 

Tijdens de openingswedstrijd van Attila op 1 april in Tilburg 
slaagde Quinten van der Elst erin een nieuw clubrecord voor 
jongens junioren C op de 300 m te lopen in 40,32. Omdat het een 
“niet-officiële” afstand betreft wordt het clubrecord aangemerkt als 
officieus. Het oude record stond met 42,43 op naam van Nathan 
Baas. 
 
Werkgroep statistiek uitgebreid 
 
De werkgroep statistiek is met de komst van Daniël 
Hermus als clubstatisticus voor de pupillen uitgebreid 
naar vier personen. Heb je correcties op aanvullingen op 
de 10-bestenlijsten of clubrecords zoals die online staan 
op onze website, geef dat dan door aan de clubstatistici. 
Hun mailadressen zijn op onze website te vinden onder 
deze link: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius/pr-competitie  

Voortgang Fortius10-bestenlijsten 
 
Op dit moment staan de Fortius 10-bestenlijsten indoor 
en outdoor van de junioren en de senioren online. Van 
de pupillen staan de (zeer voorlopige) ranglijsten 
outdoor online. Aan de indoorlijsten van de pupillen 
wordt nog gewerkt. De masters moeten nog even geduld 
oefenen voordat  hun 10-bestenlijsten gereed zijn. Het 
opmaken van deze lijsten, die worden onderverdeeld per 
5-jarencategorie, is een enorme klus die veel tijd en 
nauwgezetheid vergt. 

 
 
 

Masters nationale ranglijsten aller tijden 
 
De nationale ranglijsten aller tijden voor de masters zijn door Corné Haast tot en met 2016 bijgewerkt. Wil je zien of jouw 
naam er tussen staat? Klik dan op de volgende link: https://diacor.home.xs4all.nl/masbat/  
Er bestaan geen nationale indoorlijsten voor masters.  

Duane van Dijkhuizen 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

Fortius Indoor 18 maart 
 
In de voorgaande jaren werden in maart altijd de clubkampioenschappen indoor voor Parthenon en 
Hercules georganiseerd. Dit keer was ervoor gekozen om deze eerste Fortius Indoor ook open te 
stellen voor atleten van andere verenigingen. Zo’n open wedstrijd kan de naamsbekendheid van 
onze nieuwe fusievereniging binnen de Nederlandse atletiek vergroten en het is bovendien leuker 
voor onze eigen atleten om wat extra tegenstand te 
hebben.  
 
Aan de wedstrijd deden 112 atleten van Fortius mee. 
Dat is te veel om hier op te noemen en we verwijzen 
dan ook naar onze website, waar enkele hoogtepunten 
worden genoemd en ook de uitslagen en een 
fotopagina te vinden zijn:  
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius/fortius-uitslagen-baan-indoor/998-geslaagde-
eerste-editie-van-fortius-indoor 
 
 
 
Openingswedstrijd Papendrecht 26 maart 
 
Op zaterdag 25 maart opende AV Passaat in 
Papendrecht traditiegetrouw het baanseizoen in onze 
regio met de openingswedstrijd voor alle categorieën. 
Fortius was goed vertegenwoordigd, vooral bij de jeugd.  
Dankzij het mooie weer en een stevige wind in de rug 
werden er op de sprint- en hordeonderdelen mooie tijden 
neergezet. Veel van die prestaties kunnen door het 
windvoordeel echter niet als geldig erkend worden. Zo 
won Miranda van Dijk (MB) de 100 m horden in een 
mooie 15,61 s en liep zij 13,38 s op de 100 m vlak, maar 
helaas werd er teveel wind gemeten. Eri van Berkum 
(MB) werd op de horden derde in 18,64 s. Sophie van 
der Spoel liep de 100 m vlak in 13,83 s en Tes van Noort 
in 14,13 s. Hoe de wind stond bij het verspringen valt 
door het ontbreken van een windmeter niet op te maken 
uit de uitslagen, maar Sophie behaalde een derde plaats 
met 4,61 m en Tes werd vijfde met 4,31 m.  
Gerard van Dijke won met een wind van 3,2 m/s in de 
rug de 100 m bij de mannen masters in 12,28 s. 

Yannick de Burbure was een van de vele actieve 
Fortiusatleten op 18 maart. 

Gerard van Dijke heeft de wind in de rug. 
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Duane van Dijkhuizen (JC)  had het geluk dat de wind binnen de toegestane 2 m/s bleef. Hij komt 
met zijn persoonlijk record van 15,18 s op de 100 m horden binnen op de 10-bestenlijst JC van 
Fortius. Duane won in Papendrecht niet alleen de horden, maar ook de driekamp.  
Ruben van Ameijden (M35) begon zijn baanseizoen met overwinningen bij de masters op kogel en 
discus met respectievelijk 13,32 m en 37,50 m. Robert Florusse (M35) werd op beide 
werponderdelen tweede (11,23 m en 33,62 m) en Mark Uilhoorn (M50) vierde (9,14 m en 28,77 m).  
 
In de jeugdrubriek in deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de pupillen en D-junioren van 
Fortius die meededen aan de openingswedstrijd.  
 
 
Overige baanwedstrijden 
 
De meeste prestaties van Fortiusatleten op baanwedstrijden worden op onze website geplaatst onder 
“uitlagen baan/indoor”, link: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/fortius-
uitslagen-baan-indoor 
 
Op zaterdag 1 april werden in Tilburg leuke 
resultaten neergezet door één B-juniore, drie 
jongens junioren C2 en een Master 45+ van 
Fortius. Een verslagje van de wedstrijd is te vinden 
onder volgende link: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslage
n-fortius/fortius-uitslagen-baan-indoor/1025-goede-
resultaten-en-clubrecord-in-tilburg 
 

Op diezelfde dag ging junior D Timo Kok naar 
Zoetermeer om daar een 1000 m op de baan te 
lopen. Hij werd er zesde met 3:41,51. 
 
Op 8 april in Papendrecht werd er naast een 
pupillenwedstrijd een polsstokhoogspringwedstrijd 
voor junioren en senioren georganiseerd. Saskia 
van der Boor (MB) verbeterde er haar persoonlijk 
record naar 3,50 m. Duane van Dijkhuizen (JC) 
ging over 3,90 m.  

 
 

Nieuws over de competities 
 
Binnenkort barsten de competities weer los. De eerste competitiewedstrijd van dit jaar is die voor de 
senioren op 30 april in Gorinchem. Fortius doet daar mee met een vrouwenploeg.  
Voor alle competities zijn inmiddels de locaties van alle voorrrondewedstrijden bekend. Ook voor de 
derde wedstrijd voor de CD-junioren is een organisator gevonden, namelijk Typhoon in Gorinchem. 
 
Fortius organiseert 1e wedstrijd in CD-competitie 
 

Zoals bekend organiseert Fortius de eerste wedstrijd in de CD-competitie op 6 mei. Om deze 
wedstrijd tot een succes te maken is veel hulp nodig.  Iedereen die wil helpen om dit evenement voor 
de junioren te laten slagen is van harte welkom. Meld je aan bij onze juco Diana van Veen via het 
mailadres juco@fortiusdrechtsteden.nl. 
 
Hieronder nog een keer de data en de locaties van de competitiewedstrijden.  
 
Senioren (poule 13) 
30 april Typhoon, Gorinchem 
28 mei DJA, Zundert 
18 juni Spark, Spijkenisse 
17 september promotie/degradatiewedstrijden 
 

Masters (poule 23) 
7 mei AV Fortuna, Vlaardingen 
25 juni AV Groene Ster, Zevenbergen 
10 september finale 
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A Junioren (poule 33)  
7 mei DAK, Drunen 
25 juni PAC, Rotterdam 
10 september NK Teams junioren 
 
B Junioren (poule 43) 
21 mei AV Spirit, Oud-Beijerland 
11 juni ARV Achilles, Etten-Leur 
24 september finale 
 

CD Junioren (poule 60) 
6 mei Fortius, Dordrecht 
27 mei Spiridon, Rijen 
10 juni Typhoon, Gorinchem 
16 september finale 
 
Contactpersoon competitie: Arjen van Gink 
 
Meer informatie op onze website in het menu 
wedstrijden en evenementen onder baanatletiek.

  

 
Baan- en indoorwedstrijden in Dordrecht 2017/2018 
 

In de komende twaalf maanden staan in Dordrecht de onderstaande baan- en indoorwedstrijden in 
de planning. Let op: de datum van de clubkampioenschappen baan is gewijzigd. Deze worden voor 
alle categorieën op zondag 1 oktober georganiseerd.  
 

Zaterdag 6 mei 2017 Competitiewedstrijd CD-junioren 
Dinsdag 16 mei Onderlinge werpwedstrijd 
Dinsdag 20 juni Onderlinge werpvijfkamp 
Zaterdag 1 juli  Wedstrijd in de Pupillencompetitie 
Dinsdag 5 september Onderlinge werpwedstrijd 
Zondag 1 oktober Clubkampioenschappen baan alle categorieën 
Zaterdag 28 okt Indoor recordwedstrijd alle categorieën 
Zaterdag 13 januari 2018 Regio indoor Junioren CBA/senioren/masters (organisatie StARD) 
Zaterdag 10 februari Regio indoor Pupillen en Junioren D (organisatie StARD) 
Zaterdag 17 maart Indoorwedstrijd alle categorieën 

 
Kijk op onze website www.fortiusdrechtsteden.nl voor actuele informatie over deze wedstrijden. 
 
 

Onderlinge werpcompetitie 
 

Ook in 2017 wordt onder leiding van Piet Barends weer een onderlinge werpcompetitie 
georganiseerd. Het programma voor 2017 ziet er als volgt uit: 
 
Dinsdag 18 april: 
Kogelstoten vanaf junioren D 
Discuswerpen vanaf junioren D 
Kogelslingeren vanaf junioren C 
 
Dinsdag 16 mei: 
Discuswerpen vanaf junioren D 
Speerwerpen vanaf junioren D 
Gewichtwerpen vanaf junioren B 
 

Dinsdag 20 juni: 
Werpvijfkamp (kogelslingeren - kogelstoten - 
discuswerpen - speerwerpen - gewichtwerpen) 
Vanaf junioren B 
 
Dinsdag 5 september: 
Kogelstoten vanaf junioren D 
Discuswerpen vanaf junioren D 
Speerwerpen vanaf junioren D 

Aanvang wedstrijden op alle dagen 19:00 uur. Inschrijven kan op een inschrijflijst die in de kantine 
hangt. Inschrijven kan telkens tot de zondag voorafgaande aan de wedstrijd. 
Willen de wedstrijden een succes worden, dan zijn er naast deelnemers ook juryleden en mensen 
nodig die willen helpen opbouwen (start werkzaamheden 18:15 uur) en na afloop weer opruimen. 
Men kan zich opgeven op de inschrijflijst. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren]  
 

De twee wedstrijden waar deze maand de meeste 
aandacht naar uit ging waren de Dwars Door Dordt 
Loop en de Rotterdam Marathon. Zoals al jarenlang het 
geval is,  vormde voor veel atleten de 10 km in 
Dordrecht op 2 april de laatste snelheidstest voor de 
marathon een week later. Helaas hebben we van beide 
evenementen geen verslagen binnen gekregen. Maar 
gelukkig staat er over de DDD loop het een en ander te 
lezen op onze website en kregen we van Ellen 
Hienekamp een zestal actiefoto’s van onze marathon-
lopers doorgestuurd. 
Het zou voor de leesbaarheid van een uitslagenrubriek helpen als we wat meer verslagen, 
bijzonderheden, ervaringen en/of foto’s van onze Fortiusdeelnemers zouden ontvangen. Uw 
bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk aan het begin van de maand (in dit geval op 
15 mei 2017) binnen zijn op nieuwsbrieffortius@outlook.com.  
 
 
Dwars Door Dordt Loop 
 
Hoewel het nog even wennen was om in te schrijven onder de naam 
Fortius en enkelen dat nog deden onder Hercules of Parthenon, zijn 
we er toch in geslaagd 75 clubgenoten uit de uitslagen van de 5 en 10 
km te halen. Voor hen die niet in de lijsten voorkomen en toch hebben 
gelopen geldt: wil je hier vermeld worden, schrijf je dan in als Fortiuslid 
en geef niet alleen je woonplaats op. De traceerbare Fortiusatleten 
hebben we hieronder weer netjes op plaats per categorie gerangschikt. 
Een verslag maken viel niet mee, want ik heb de hele dag binnen 
gezeten bij de inschrijving. Het liep even wat moeilijk vanwege een vrij 
zwakke wifi-verbinding, maar uit de mededelingen van het bestuur, 
elders in deze nieuwsbrief, blijkt dat het de aandacht heeft. Dat er nog 
meer eigen deelname was dan de genoemde 75, bleek toen ik door de 
foto’s bladerde en daar ineens Jan Faes verscheen. Zijn naam hebben 
we toch maar toegevoegd, want hij behaalde een van de beste posities 
van onze atleten: vierde bij de zeer sterk bezette categorie M60, in een 
tijd waarmee hij bij jongere categorieën nog hoger zou hebben 
gescoord. Behalve de derde plaats van Urbano Cruz op de 5 km M40, 
bleken vierde plaatsen op de 10 km het hoogst haalbare voor onze 
eigen mannen en vrouwen. Niemand wist het podium te bereiken, 
maar velen stonden er pal naast. Behalve Jan Faes waren dat op de 
10 km Normin Mingaars (vierde M45), Sabina Rombout (vierde V40), 
Annelies van der Kolk (vierde V45), Lennaert den Hoed (vijfde M35) en 
Cor Hamels (vijfde M50). Trudy Blom werd op de 5 km vijfde bij de 
V40. Algeheel winnaar van de 10 km werd overigens de ons wel 
bekende Lars Gerritsen van AV Passaat uit Papendrecht. Hij liep een 
tijd van 32:08.   
 
 

Logo door Elise Beljaars 

Lars Gerritsen eenzaam aan kop. 
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5 km  
  
Msen 
 10 Vincent Kaufmann 21:58 
 14 Weslie Saarloos 23:05 
 
M40 
 3 EE Urbano Cruz 20:02 
 9 Bas Nagtegaal 23:50 
 16 Hans van der Gracht 26:13 
 22 Pim Kaufmann 27:22 
 25 Mark Uilhoorn 28:26 
 38 Dammis Tims 30:18 
 43 Harry Gerritse 32:51 
 46 Rob Zwang 33:16 
 50 Henk van Herpen 35:35 
 
Vsen 
 10 Eliza Damsteeg 27:30 
 28 Caroline Bijl 30:03 
 72 Chantal Heersping 35:12 
 77 Lianne van Herpen 35:35 
 
V40 
 5 Trudy Blom 27:39 
 10 Petra van der Gracht 29:16 
 16 Jacqueline Durinck 29:51 
 23 Yvonne Brilman 31:13 
 25 Esther Hofland 31:41 
 28 Annette Zoetemeijer 31:56 
 33 Lilian Bernaards 32:28 
 34 Maaike Damsteeg 32:59 
 50 Monique van der Ham 36:37 
 51 Sandra van der Graaff 38:22 
 
10 km 
   
Msen 
 9 Emile Noothout 38:37 
 20 Robbert-Jan de Smit 44:24 
 21 Sven Herberigs 44:29 
 27 Derek Ponssen 47:13 
 37 Twan van der Wel 48:59 
 
M35 
 5 Lennaert den Hoed 39:28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M40 
 19 Bas Lissenberg 46:36 
 
M45 
 4 Norwin Mingaars 44:17 
 15 Henk-Jan Vogelaar 49:14 
 24 Mark Schot 51:21 
 27 Bart Bolder 52:03 
 34 Ton Bothoff 53:20 
 36 Radjkoemar Ramkisoen 53:46 
 40 Robin Dekker 55:51 
 43 Rik Schot 56:50 
 
M50 
 5 Cor Hamels 41:18 
 11 Albert Martens 46:43 
 12 Lammert Gort 48:07 
 26 Maurits van Vijfeijken 57:00 
 40 Henk Zwep 1:02:43 
 46 Hans Langendoen 1:14:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M55 
 10 Leon Goor 44:53 
 13 Jan Van Nes 47:38 
 14 Hugo du Mez 48:17 
 16 Daan van Strien 49:03 
 18 Jan Brilman 50:40 
 41 Jan van der Ham 1:00:49 
 48 Dick Decrauw 1:07:20 
 49 Anton Jansen 1:07:20 
  
M60 
 4 Jan Faes 41:32 
 16 Piet Keller 52:21 
 17 Willem Pankow 52:29 
 28 Gerard van Raalte 57:03 
 31 Harry Bouw 57:16 
 39 Dick Piket 1:01:18 
 42 Ko ter Linden 1:03:45 
 43 Jan van Dalen 1:03:53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsen 
 17 Valerie Kloeg 54:26 
 50 Anniek Garst 1:04:22 
V40 
 4 Sabina Rombout 48:13 
 6 Marjolein Borsje 53:22 
 10 Sandra Klein 57:12 
 21 Ineke Huijsdens 1:07:21 
V45 
 4 Annelies van der Kolk 49:06 
 14 Anja Melkert 58:21 
 20 Monique van Duijnen 1:03:45 
 22 Ellen van Es 1:14:13 
V50 
 6 Monique van Buul 52:11 
 13 Annet Urbanus 1:00:02 
 14 Karin Stam 1:00:33 
 24 Ingrid Verstraten 1:12:58 
 

 
 
 

Links: Lennaert den Hoed. 
Boven: Cor Hamels. 
Rechts: Jan Faes. 
 
Foto’s Loek Groot. 
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Marathon Rotterdam 2017 
 
Op 9 april was het dan eindelijk zo ver. De dag 
waarnaar veel Fortiusatleten hadden uitgekeken. 
Voor sommigen zou het hun eerste marathon 
worden, voor anderen de gelegenheid om weer 
een beetje dichter bij hun streeftijden te komen. Het 
beloofde een mooie voorjaarsdag te worden, dat 
was al een week van te voren aangekondigd, maar 
op zaterdag was daar nog weinig van te merken. 
Toch kwam het uit, met een maximum temperatuur 
van 19 °C was het prima marathonweer. Maar dat 
gold misschien alleen maar voor de Afrikaanse 
topper die thuis heel wat hogere temperaturen 
gewend zijn. Alles blijkt relatief, want door de 
meeste deelnemers werd het heel anders ervaren. 
En dat kwam niet in de laatste plaats vanwege de 
abrupte temperatuurstijging binnen een dag, nog 
niemand bleek geacclimatiseerd. 
Ondanks dat gingen onze mensen vrolijk van start 
en werden er toch nog acceptabele prestaties 
behaald. Wat te denken van de vierde plaats van 
Irene Vink bij de V55. Ze staat hieronder als 
allerlaatste op de lijst, maar ze behaalde wel de 
allerhoogste klassering van al onze deelnemers. 
En dat vijftig jaar nadat Kathrine Switzer als eerste 
vrouw (illegaal) in Boston de marathon liep. Zou ze 
daar nog aan gedacht hebben tijdens haar race? 
Of anders aan dat allereerste, ook al illegale 

Nederlandse record uit 1968 van Monika Boers in 
ongeveer dezelfde tijd die Irene nu liep? Deelname 
van vrouwen op de marathon werd pas een jaar of 
veertig geleden echt geaccepteerd, mede door de 
inspanningen van de Duitse fysioloog Ernst van 
Aaken. Van Aaken beweerde dat het 
vrouwenlichaam geschikter is voor duurprestaties 
en voorspelde dat in de toekomst het wereldrecord 
bij de vrouwen beter zou worden dan bij de 
mannen. Toekomst is een rekbaar begrip, maar op 
dit moment ligt er toch nog een kwartier tussen de 
top van de mannen en de vrouwen. Met zestien 
vrouwen van de 52 geregistreerde Fortiusatleten in 
de uitslag, zijn onze dames ook nog in de 
minderheid. Toch liepen er dit jaar in Boston 
evenveel mannen als vrouwen de marathon. Dus 
dames, allen in het spoor van Irene. 
Bij onze mannen stak Gerard Groothuizen met kop 
en schouders boven de rest uit. Figuurlijk dan wel, 
want zijn vijfde plaats bij de M65 kon door niemand 
ook maar worden benaderd. Ook hier vast weer 
meer deelnemers dan we op de zoektermen 
kunnen vinden. Op de foto’s, aangeleverd door 
Ellen Hienekamp, herkenden we al meteen Menno 
Keller, die we dus ook maar even in de uitslagen 
hebben opgezocht. Hieronder de lijst met 52+1 
Fortiusfinishers.     

 

 
MSen  
 239 Anco Oomsen 3:04:53 
 501 Robbert-Jan de Smit 3:24:30 
 792 Sven Herberigs 3:37:02 
 1152 Menno Keller 3:47:15 
 2312 Fabien Stolk 4:34:05 
 2550 Kevin van IJzendoorn 4:43:57 
 2730 Matthijs Kasius 4:59:49 
 2779 Davey van der Hoek 5:05:28 
 
M35 
 430 Ewoud v Houwelingen 3:30:40 
 626 Matthijs van Almen 3:47:18 
 
M40 
 1287 Dennis Kanselaar 4:29:07 
 1438 Marc van Herwijnen 4:44:10 
 1459 Jeroen van Heusden 4:46:04 
 1559 Richard Boer 4:58:59 
  
M45 
 423 Raymond Molendijk 3:40:14 
 480 Frans W Engelhart 3:43:11 
 894 Paul Hauser 4:06:49 
 1111 Mark Spiljard 4:22:44 
 1184 Henk-Jan Vogelaar 4:27:25 

 
 
 

M50 
 124 Cor Hamels 3:24:17 
 603 Gerard Slotema 4:06:13 
 625 Henk Visser 4:09:28 
 
 

 
 
 
 Menno Keller (2370) 

Henk Visser (11111) 
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 766 Martin Matse 4:20:56 
 1051 Mustafa Deger 4:50:13 
 1176 Bert van der Leer 5:06:04 
 1177 Leon Steenbakker 5:06:04 
 
M55 
 95 Leon Goor 3:39:21 
 411 Paul Hienekamp 4:25:19 
 562 Anton Jansen 4:52:36 
 597 Dolf Reijenga 4:59:27 
 620 Dick Decrauw 5:03:23 
 626 Johan van der Hoek 5:05:28 
 654 Jan van der Ham 5:16:50 
 
M60 
 31 Hans v d Kerkhof 3:36:15 
 144 Ben van Es 4:26:39 
 234 Ernst Vlasblom 5:06:03 

M65 
 5 Gerard Groothuizen 3:28:44 
 13 Ad Blommers 3:49:10 
 40 Johannes de Jong 4:21:25 
 115 Wim Kruithof 5:43:52 
 
VSen 
 985 Daphne Bax 5:23:12 
 
V35 
 178 Cindy Frishert 4:18:36 
 
V40 
 299 Sandra Klein 4:31:05 
 350 Renate Leeuwenstein 4:39:58 
 427 Carola Geurts 4:56:46 
 439 Ineke Huijsdens 5:02:26 
 

V45 
 142 Toos Volmer 4:13:14 
 168 Marisa van Zweeden 4:18:29 
 262 Angelique den Uijl 4:31:59 
 322 Anita Verdonk 4:43:58 
 348 Anky Kroon 4:48:27 
 416 Esther Hakkesteegt 5:04:50 
 
V50 
 139 Karoline 't Lam 4:29:48 
 218 Astrid van Tricht 4:56:47 
 224 Marie-Louise Ruben 4:57:31 
 
V55 
 4 Irene Vink 3:46:32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overige wedstrijden in maart / april 
 

Cor Hamels is uitermate actief de laatste maanden. Dat zagen we in vorige nieuwsbrieven en zal ook nu weer 
blijken. Op 26 maart liep Cor de halve marathon tijdens de Drunense Duinenloop in Drunen. Hij werd achtste 
bij de M50 in exact 1:29. 
Ondanks de DDD loop op 2 april ging Annemarie Blom op 1 april helemaal naar Zegveld om daar het Rondje 
Zegveld van 5 km te lopen. Dat deed ze in 30:38 en daarmee werd ze 38ste bij de vrouwen. 
Vervolgens krijgen we dan de twee weekenden met de DDD en de Rotterdam Marathon, waaraan hierboven 
al apart aandacht is besteed. 
Op 15 april werd in Ameide het loopcircuit voortgezet met een wedstrijd over 15 km, waaraan ook weer 
Fortiusatleten deelnamen, waaronder ook jeugd (zie jeugdrubriek). Lennaert den Hoed komt tegenwoordig uit 
bij de M35. Hij finishte als zevende in 59:28. Bij de M45 hadden we twee vertegenwoordigers in Erik Jan Rem 
en Maurits van Vijfeijken, die op de 32ste en 38ste plaats beslag legden in respectievelijk 1:19:23 en 1:27:31. 
Ellen Visser werd bij de V45 zeventiende in 1:29:20. Jan Willem van den Hoek en Kees Gladpootjes liepen de 
10 km in 51:55 en 53:28. 

Paul Hienekamp (806)    Gerard Groothuizen   Hans v d Kerkhof (10611) 
 
    (Foto’s door Ellen Hienekamp) 
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Dat Fortiusatleten ook langer durven en kunnen lopen dan een marathon lieten drie atleten op tweede 
paasdag 17 april zien op Texel. Daar werd namelijk de zestig van Texel gelopen, een volle ronde over het 
eiland. Stephan Dijkstra was de snelste van de drie. Hij finishte na 6:20:15 en behaalde in de categorie M45 
de 35ste plaats. Hans van Ginniken liep de 60 km in 6:31:41 en werd daarmee 22ste bij de M55. In dezelfde 
categorie liep ook Hugo du Mez. Voor hem was er de 34ste plaats in 6:53:09.  
 
 

Wedstrijdkalender 
Op de wedstrijdkalender weer veel loopjes in de omgeving, in Hendrik-Ido-Ambacht met de 
breakfastloop op Koningsdag en de Inner Circle Run in juni, maar ook in Alblasserdam en 
Papendrecht. In Dordrecht is er op Hemelvaartsdag de bekende Smulbosloop bij de Elzen en we 
noemen ook alvast de Zoomer-Wantij run in juni vanaf onze baan (zie ook de flyer). 
 
April 
 

26 Raamsdonksveer Koningsloop   www.tvwaalwijk.nl 
27 H.-I.-Ambacht  Breakfastrun   www.breakfastrun.nl 
27 Oud Gastel  Vlietloop   www.tveerke.nl 
27 Vlaardingen  Havenloop   www.avfortuna.nl 
27 Middelharnis  Omloop Menheerse  www.avflakkee.nl 
 

Mei 
5 Alblasserdam  Bevrijdingsloop  www.aaa-atletiek.nl 
5 Waalwijk  Liberty Run   www.libertyrun.nl 
5 Klaaswaal  Polderrun   www.polderrunklaaswaal.nl 
6 Steenbergen  Marathon + 1/6/12 uur loop http://24hour.ultraloopsteenbergen.nl/ 
7 Delft   Halve Marathon  www.av40.nl 
12 Ter Heijde (Z-H) Omloop van Ter Heijde www.omloopvanterheijde.nl 
13 Oosterhout  Kaaienloop   www.kaaienloop.nl 
20 Rotterdam  10 van Katendrecht  www.10vankatendrecht.nl 
20 Papendrecht  Estafette Marathon  www.avpassaat.nl 
21 Leiden   Marathon   www.marathon.nl 
21 Renesse  Halve van Renesse  www.sportspromotionzeeland.nl 
25 Dordrecht  Smulbosloop   www.tvdordrecht.nl 
25 Delft   Golden Tenloop  www.goldentenloop.nl 
25 Standdaarbuiten 15 km van Smaal  www.avs90.nl 
25 Lekkerkerk  Hemelvaartsdagloop  http://avstart.nl 
28 Den Haag  The Royal Ten  www.royalten.nl 
28 Breda   Haagse Beemden Loop www.haagsebeemdenloop.nl 
 

Juni 
1 Hellevoetsluis Wallenloop   www.pallas93.nl 
3 Zundert  Van Goghloop  www.vangoghloopzundert.nl 
3 Rijen   Rondje Rijen   www.rondje-rijen.nl 
3 Papendrecht  4 mijl van Papendrecht www.rondevanpapendrecht.nl 
7 Oudenbosch  Pagnevaartloop  http://avo83.nl 
10 Dongen  Dwars door Dongen  www.dwarsdoordongen.nl 
10 Papendrecht  Lenteloop   www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
11 Rotterdam  Ladiesrun   www.ladiesrunrotterdam.nl 
11 Bergen op Zoom Brabantse Wal Marathon www.debrabantsewalmarathon.nl 
15 H.-I.-Ambacht  Inner Circle Run  www.innercirclerun.nl 
21 Dordrecht  Zoomer Wantijrun  www.zoomerwantijrun.nl 
    (zie volgende pagina) 
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Zoals ieder jaar in Haamstede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vrijdag begint met 
gezamenlijk eten (van 
meegebrachte hapjes) altijd 
super lekker, veel en gezellig.  
 
De loopjes op zaterdagochtend 
en zondagochtend zijn voor 
iedereen te doen. 
 
 
 
Op zondagmiddag gaan we 
bijtijds naar huis zodat de 
warme maaltijd weer thuis is. 
 
 
 
 
 
Het weekend is te omschrijven 
als gezellig, sportief, 
laagdrempelig en voor lopers 
van alle groepen (voormalig 
Parthenon en Hercules, H.-I.-A. 
Inner Circle, etc). Geef je snel 
op. 
 
 
 
 
Van Rob Kusters ontvingen we het volgende bericht. Niet helemaal duidelijk welke groep(en) het 
betreft, maar de foto op de laatste pagina (25) geeft misschien duidelijkheid. 
 
Iedere maand tot de zomer gaan we elders trainen op de derde zaterdag. De lopengroepen verzamelden op 
15 april bij de Viersprong. Met de drie trainers werd onder leiding van Irene een mooie route gelopen. Het 
waren twee rondjes heerlijk door het groen en je kon in eigen tempo lopen. Na afloop was er drinken en een 
koek geregeld. Een leuke training en voor iedereen ook leuk om kennis te maken met lopers uit de andere 
groepen. De volgende keer (20 mei) is het in de Gorzen. Dat valt wel helaas samen met het Run en Fun 
weekend in Haamstede. Zelf zal ik in Haamstede zijn, maar ik hoop dat er weer veel lopers meegaan naar de 
Gorzen. 
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
De Fortiusjeugd neemt actief deel aan allerlei wedstrijden dicht bij Dordrecht en soms ook in de wijde 
omgeving of zelfs ver weg. Dat is goed nieuws en nog mooier is het dat er ook ouders zijn die er 
verslagen van schrijven, foto’s van maken en uitslagen uitpluizen en dat dan ook naar de nieuwsbrief 
sturen. Zo kunnen we onze nieuwsbrief steeds interessanter maken. Goed voorbeeld doet goed 
volgen. Op die manier kunnen we deze rubriek weer een volwaardige jeugdrubriek noemen. 
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 Daniël Hermus] 

Kempenrun 
 
De Atillarun in Tilburg stond al een tijdje op de agenda in huize 
Hermus, zodat Novi en Tula weer eens aan een baanwedstrijd 
konden deelnemen. Daar blijf je namelijk een stuk schoner van 
in tegenstelling tot rennen door een modderig bos. Echter 
werden er een paar dagen voor de start jeugdlopen uit het 
programma gehaald aangezien er bijna geen inschrijvingen 
waren binnengekomen. Novi en Tula wilden toch wel erg graag 
een wedstrijd doen en gelukkig biedt de website 
www.inschrijven.nl de oplossing. In één oogopslag een 
overzicht van wedstrijden op een bepaalde datum. 
Uiteindelijk hebben we er een familieochtend in Hapert van 
gemaakt bij de Kempenrun. Tijdens deze wedstrijd waren er 
een Kidsrun over 1000 meter en een Rode Neuzenloop over 
700 meter. Novi mocht de spits afbijten om door de straten van 
Hapert te rennen met 46 andere 9- en 10-jarige jongens en 
meisjes. Novi eindigde op een mooie vijfde plaats (eerste 
meisje 9 jaar). Daarna was Tula aan de beurt. Zo’n 150 
kinderen van 4 t/m 7 jaar stonden te popelen aan de start om 
met de clowns Belle en Deb over het parcours te rennen. Na 
het goed verdedigen van haar plek op de eerste startrij (met 
haar ellebogen, ze leert snel) ging Tula hard van start om 
uiteindelijk als eerste meisje te finishen. 
 
 
Urban Trail Kids Run 
 
De broertjes Luuk en Freek Bosveld en de zusjes Tula en Novi (en Pepa, maar die was nog te jong) Hermus 
hadden na een seizoen crossen eens zin in een activiteit waarbij ze niet zo smerig zouden worden. Op zondag 
26 maart waren zij dan ook aanwezig in de Decathlonwinkel aan de Rotterdamse Coolsingel voor de 
Decathlon Urban Trail Kids Run. Aan deze run konden 50 kinderen tussen de 6 en 12 jaar gratis deelnemen. 
Bij binnenkomst kreeg iedereen een T-shirt en een startnummer, waarna er buiten in het zonnetje een 
muzikale warming-up plaats vond onder leiding van een zeer fanatieke winkelmedewerkster. Toen de spieren 
warm waren, werd er een oefenrondje gelopen beginnend met springen in een snelheidsladder, 
hordenpassages, slalommen om pilaren, de stilstaande roltrap omhoog rennen, een rondje door de winkel 
rennen en aansluitend weer de roltrap snel afrennen zonder te vallen.  

Tula Hermus op kop door de straten van Hapert. 
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Daarna begon het echte werk: 20 minuten lang zoveel 
mogelijk van deze rondjes rennen. En deze vier kanjers 
hebben dat uitstekend gedaan: Luuk en Freek 9 rondjes, Novi 
8 rondjes en Tula 7 rondjes. Het ging niet om de prijzen, maar 
vooral om de lol. 
Met een verfrissende fles water (dat was wel nodig, want de 
zweetdruppels waren bij allemaal voldoende aanwezig) en 
een mooie medaille keerden we weer huiswaarts. 
 
 

Openingswedstrijd Papendrecht 
 

Zaterdagochtend 25 maart kregen alle Fortius-pupillen een 
glimlach op hun gezicht bij het opendoen van de gordijnen. Het 
overgrote deel omdat ze lekker in het zonnetje konden trainen 
en 19 atleetjes (en hun ouders natuurlijk) omdat dit mooie weer 
de naam openingswedstrijd van het buitenseizoen eer 
aandeed. AV Passaat organiseert elk jaar een openingswedstrijd, waarbij atleten vanuit het gehele land de 
weg naar Papendrecht weten te vinden. Dit jaar waren het er ruim 400. 
De pupillen konden zich inschrijven voor een meerkamp en/of een middenlange afstand. Er werden meteen al 
heel wat Persoonlijke Records verbeterd.  
Er waren podiumplaatsen voor Hugo Vink (JPM) met een eerste plaats op de meerkamp én op de 600 meter 
en voor Novi Hermus (MPA1) met een derde plaats op de 1000 meter. Alle andere uitslagen van de Fortius-
jeugd zijn te vinden op deze pagina: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/5315/26192/ 
Bij de jongens C mocht Duane van Dijkhuizen twee keer plaats nemen op het hoogste podium voor de 
meerkamp én de 100 meter horden. Op de hordenafstand bij de meisjes junioren B stond Miranda van Dijk op 
de eerste plaats en Eri van Berkum op de derde plaats. Sophie van der Spoel nam de bronzen plak in 
ontvangst na afloop van het verspringen in dezelfde categorie. 
 
 

[door Leendert Bilkerdijk] 
 

Leensey Bilkerdijk in Wijchen 
 

Terwijl veel Fortius atleten bij de openingswedstrijd in Papendrecht aanwezig waren, ging Leensey Bilkerdijk 
(JPC) op 25 maart naar het oosten van het land om nieuwe uitdagingen zoeken. Bij AV Wijchen mocht 
Leensey op het hoogste podium plaatsnemen na geweldige prestaties op de meerkamp (40 m in 7,05 s, 40 
mH in 7,78 s, vortex over 20,53 m en ver met 3,40 m) en ook op de 600 m was hij de baas. Goed voor drie 
maal een nieuw persoonlijk record. Leensey heeft voor deze wedstrijd gekozen omdat hij nieuwe onderdelen 
in een wedstrijd wilde meemaken en omdat zijn oma en opa in de buurt van Wijchen wonen. Dus zij waren er 
ook bij om voor het eerst van de mooie prestaties van hun kleinzoon te genieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze vijf Urban Trail Runners op de Coolsingel. 

De successerie van Leensey Bilkerdijk. 
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[door Daniël Hermus] 
 

Bowlingtraining pupillen 
 
Zaterdag 1 april stonden ruim 75 Fortius pupillen te 
popelen om zich te melden bij Sandra en Anita 
(Jeugdcommissie) voor de traditionele 
bowlingtraining in de Merwehal. De 13 banen zagen 
er om 10:15 nog rustig uit, maar een kwartier later 
barstte het bowlinggeweld van pupillen en trainers 
los. De kegels vlogen alle kanten op bij de pupillen. 
Bij de trainers viel er af en toe helemaal niks om, 
aangezien zij de hulprand niet mochten gebruiken en 
de bal de goot in vloog. 
Na een uur bowlen en siroop drinken was het tijd 
voor de volgende inspannende trainingsactiviteit: 
helemaal los gaan op de hele lange 
stormbaan/springkussen en tussendoor je gekregen 
muntje proberen op te maken in de speelautomaten. 
De geur van de frituur nam in steeds grotere mate toe, waardoor de magen begonnen te knorren. Alle kids 
namen plaats aan de gedekte tafels en de schalen met friet en snacks werden naar binnen gedragen. Zodra je 
de friet op je bord had, mocht je langs het sauzenbuffet, daarna je gekozen snack meenemen en als je alles 
op had gegeten, het raketijsje naar binnen werken. 
Hierna was het nog even springtijd voordat de ouders weer zouden komen. Om 13:00 uur kwamen de eersten 
naar binnen en werd er gevraagd waar ze hun kinderen konden vinden. Op die vraag waren er verschillende 
antwoorden: achterin op het springkussen zodat hun ouders hen niet konden pakken, klem in het 
springkussen zodat niemand wist waar ze waren, geconcentreerd aan het autorijden of basketballen bij de 
speelautomaten of rustig aan het bijkomen van deze intensieve trainingsochtend. Misschien moet de 
jeugdcommissie deze activiteit vaker gaan organiseren, want ik heb sommige kinderen op een normale 
zaterdagochtend nog nooit zo hard zien zweten als toen ze van het springkussen afkwamen. 
Heeft je kind veel plezier gehad tijdens deze ochtend? De jeugdcommissie is op zoek naar ouders die in de 
zeer nabije toekomst willen bijdragen aan het organiseren van deze en andere leuke activiteiten. Stuur een 
mailtje naar Sandra (sandraklein0@gmail.com) voor informatie. 
 
 
 

[door Sandra Klein] 
 
Shooting Experience Junioren 
 
Op dezelfde zaterdag 1 april dat de pupillen gingen bowlen zijn we met 32 junioren bij Hattrick 
geweest voor onze jaarlijkse SHOOTING EXPERIENCE. Het was er prima weer voor en het is ook 
wel eens leuk om met elkaar iets anders te doen dan atletiek. 
De junioren gingen onder andere boogschieten en probeerden daarbij zoveel mogelijk punten te 
scoren. Er zaten veel schiettalenten onder onze atleten. Ze moesten ook buksschieten en als 
hoogtepunt gingen ze in groepen tegen elkaar paintballen. Dat is altijd een spannend spel waarbij 
iedereen de nodige adrenalinekick krijgt.  
Als afsluiting speelden ze met de hele groep het spel "Kraak de kluis" waarbij de winnaars een zak 
drop kregen. Natuurlijk werd er na afloop weer friet en snacks gegeten. 
Op de Facebook pagina van Fortius-jeugdatletiek staan de foto's van deze gezellige middag. 
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[door Daniël Hermus] 
 
Dwars Door Dordt Loop 
 

Op een zonnige zondagochtend 2 april 2017 vond 
de 70e editie plaats van de Dwars Door Dordt Loop. 
Het parcours van de wedstrijdloop in de middag 
gaat door het centrum van Dordrecht langs de 
prachtige havens met start en finish rond de Fortius 
atletiekbaan. In de ochtend was het eerst tijd voor 
de jeugdlopen. De kinderen werden ingedeeld op 
basis van schoolklassen: de groepen 1-2 liepen 
400 meter, de groepen 3 t/m 6 renden 800 meter, 
de groepen 7-8 mochten 1200 meter afleggen en 
voor wie er nog zin had was er nog een 2000 
meter. Zo’n 300 kinderen hebben uiteindelijk hun 
rondjes gerend op onze baan. 

Enkele Fortius-pupillen hebben plaats mogen 
nemen op het podium: eerste plaatsen waren er 
voor Luuk Bosveld (800 meter), Freek Bosveld 
(2000 meter) en Novi Hermus (800 meter). Tweede 
plaatsen voor Madelief Rafaela (800 meter), Veerle 
Uilhoorn (1200 meter), Yonah Moree (400 meter), 
Mees Schneider (2000 meter) en Jesper Hurkmans 
(800 meter). En tenslotte derde plaatsen voor Floor 
Zebel (1200 meter) en Novi Hermus (2000 meter). 
Hieronder vind je alle Fortius-deelnemers (ik hoop 
dat ik iedereen heb gevonden). 

 
Groep 1 & 2 jongens: 
 2 Yonah Moree 1:42 
 11 Arend Vogelaar 1:59 
 38 Koen Gennisse 2:24 
 
Groep 1 & 2 meisjes: 
 5 Anne Schoester 2:10 
 53 Lisa Grootenboer 3:22 
 
Groep 3 & 4 jongens: 
 5 Sem Schoester 3:35 
 7 Hugo Vink 3:38 
 9 Ruben Heusevelt 3:42 
 11 Rens Bakker 3:49 
 
Groep 3 & 4 meisjes: 
 6 Tula Hermus 4:03 
 14 Hannah Sorensen 4:24 
 17 Senna Sliep 4:34 

 20 Maud van Rooij 4:35 
 
Groep 5 & 6 jongens: 
 1 Luuk Bosveld 3:00 
 2 Jesper Hurkmans 3:06 
 4 Milan van Tiggelen 3:18 
 6 Jilles van den Brule 3:35 
 
Groep 5 & 6 meisjes: 
 1 Novi Hermus 3:06 
 2 Madelief Rafaela 3:18 
 4 Aimee Knapen 3:36 
 9 Pien Vogelaar 3:57 
 10 Else Hooiveld 3:57 
 
Groep 7 & 8 jongens: 
 4 Lucas Gennisse 4:48 
 7 Sven Hurkmans 4:53 
 8 Milan Vink 4:54 

 9 Jaime Joele 4:58 
 11 Mark de Smoker 5:22 
 12 Tijn van Driel 5:32 
 
Groep 7 & 8 meisjes: 
 2 Veerle uilhoorn 5:00 
 3 Floor Zebel 5:30 
 4 Jil Vogelaar 5:40 
 7 Marit Merison 6:12 
 
Jeugdloop 2000 meter jongens: 
 1 Freek Bosveld 8:04 
 2 Mees Schneider 8:16 
 4 Jesper Hurkmans 9:15 
 5 Jari Kroon 10:14 
 
Jeugdloop 2000 meter meisjes: 
 3 Novi Hermus 8:32 

 
 
Paastraining 
 

Woensdag 12 april was de atletiekbaan bezaaid 
met witte eieren. De sportieve paashaas Wessel 
had dit, met wat hulphaasjes, binnen een half uur 
voor elkaar gekregen. Ondertussen hadden de 
pupillen een kleine training afgewerkt, waarna 
het tijd was om de witte en de vier gouden eieren 
te zoeken. Bij het inleveren van een wit ei kreeg 
je een chocolade-eitje, bij het vinden van een 
gouden ei (dat was nog lastig, want de paashaas 
was vergeten waar het laatste ei lag) kreeg je 
een chocoladehaasje. Met broekzakken vol 
chocolade-eitjes zijn alle kinderen weer naar huis 
vertrokken. 
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SecureRun in Ameide 
 
Het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit is een goede reeks wedstrijden om je topografische kennis 
van de regio op te vijzelen. Vandaag was de beurt aan de plaats Ameide. Hier vond zaterdagmiddag 15 april 
de 14e SecureRun plaats. 
De start (en tevens finish) was gelegen aan een centraal pleintje in het 
dorp. De jeugdlopen werden afgelegd over rondes van 750 meter 
beginnend met een stuk vals plat met volle wind tegen, daarna de wind 
in de zij en op de weg terug in de rug voor een ronde over het 
plaatselijke bedrijventerrein. 
De jongens en meisjes geboren in de jaren 2009 en 2010 mochten de 
spits afbijten met het lopen van een ronde. Van Fortius stonden Sem 
Schoester (JPC) en Tula Hermus (MPM) aan de start. Sem heeft vanaf 
de start bijna de gehele race in koppositie gelopen en finishte dan ook 
op de verdiende eerste plaats. Tula had veel moeite om het eerste stuk 
door te komen, maar eenmaal boven en met de wind in de rug kon zij 
aan haar inhaalrace beginnen en eindigde hiermee op de vierde plaats. 
De volgende categorie waren de kids geboren in 2006 t/m 2008 voor 
een race over twee rondjes. Luuk Bosveld (JPB), Marit Merison (MPA2) 
en Novi Hermus (MPA1) stonden hier aan de start. Luuk kwam als 
eerste Fortius atleet in 6:10 over de finish. Hij mocht tijdens de prijsuit- 
reiking plaatsnemen op de derde plaats. Novi, met nog een flinke zaterdagochtend looptraining van trainer 
Bob in de benen, vond het een zware wedstrijd maar eindigde op een goede derde plaats. Marit liep haar 
eigen constante race en eindigde op de negende plaats. 
Als laatste was de “grote” jeugd aan de beurt, geboren in 2004 of 2005. Freek Bosveld en Timo de Kok liepen 
hier mee. Zij hadden de eer om drie rondjes los te gaan op het stratenparcours. Freek was in een flinke strijd 
gewikkeld met een geduchte tegenstander van AV Passaat en finishte op het einde op een nette tweede 
plaats (8:49). Timo kwam hier achteraan en finishte als derde (9:12). 
Alle Fortius deelnemers hebben weer genoeg punten verzameld voor het klassement van dit loopcircuit. 
 
 
Loop de Avond4da 2017 met Fortius van dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni 
 
De leiding wordt geregeld door Fortius. Als je vader of 
moeder als leiding mee wil lopen, dan kunnen ze zich 
opgeven als jij je inschrijft. Wij gaan uit van maximaal 
een leider per tien kinderen.  
Schrijf je in voor 22 mei (€ 5,- per persoon). Gebruik 
hiervoor het inschrijfformulier dat je kunt vinden in de 
‘Hercules’ kantine. Doe het ingevulde formulier samen 
met het geld in een afgesloten envelop in de daarvoor 
bedoelde box in de kantine, achter de bar. Heb je 
vragen, stuur dan een mail naar Sandra 
(sandraklein0@gmail.com), of benader haar persoonlijk 
in de kantine.  
 
Om de Avond4daagse een echt feestje te maken, 
hebben we een aantal regels waar je je aan moet 
houden.  
• Je draagt elke avond zichtbaar je clubtenue 
• Je draagt goed zittende schoenen die lekker lopen 
• Je houdt met je kleding rekening met het weer, een 

regenjas bij regen, extra drinken bij erg warm weer 

• Je belooft mee te zingen met alle liedjes of zet ze 
zelf in… ☺ 

• Je plast van tevoren, want onderweg kan dit 
namelijk niet 

• Je meldt je elke avond uiterlijk 18:15 op het veld van 
Sportpark Reeweg, bij de vlag van de club, waar je 
je na afloop ook weer afmeldt 

• Ruim voorafgaand aan de start van de 
avond4daagse vind je op de site meer informatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

De bloemen waren voor Sem Schoester. 
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VIRTUELE VERBINDING 
 
Dit jaar werd voor het eerst een virtueel Nederlands kampioenschap wielrennen 
gehouden. In heel  Nederland stapten op een afgesproken tijdstip wielerfanaten in het 
verborgene van een zolderkamertje of een afgesloten garage op hun hometrainers voor 
een heus NK. De eenzame fietser, hoe eenzaam kan hij zijn? Denk ook aan de 
eenzaamheid van de langeafstandsloper. Kan het ook voor de loper nog eenzamer? Gaan 
we straks meedoen aan een virtueel NK marathon op een loopband? 
Dat de echte sport via games wordt nageaapt en ook tot serieuze competities leidt is niet 
nieuw meer. Maar dan heb je het over andere activiteiten, andere vaardigheden. Die 
liggen eerder op het vlak van digitale behendigheid of op het gebied van vingervlugheid, 
dan van de echte fysieke inspanning. Je zit dan in de gamewereld. Maar het virtuele NK 
wielrennen bevindt zich in de echte wereld van bloed, zweet en tranen. Al zijn er wel 
verschillen. Je moet het wel erg bont maken om met je hometrainer in de bocht onderuit te 
gaan. Omdat je niet kunt vallen hoef je dus ook niet te remmen voor een bocht. Er wordt 
geen stuurmanskunst gevraagd bij een afdaling of in een sprint, met alleen genadeloos 
stoempen kun je winnen. Virtueel is net echt, maar dus net niet echt. Computer-
programma’s en robots kunnen zich wel steeds verbeteren en daardoor dichter bij de 
werkelijkheid komen. De KNWU gebruikt het systeem al voor talentontwikkeling. Zouden 
er bij de KNAU ook al soortgelijke plannen in voorbereiding zijn? 
Dat zou dan wel even schrikken zijn. Hebben we net met moeite twee verenigingen 
samengebracht, gaan we straks als tweeduizend individuen virtueel aan de Drechtstad-
loop meedoen. Toegegeven, het bespaart voor de organisatie wel veel moeite met 
gemeente, vrijwilligers en sponsors. Maar het is niet waarvoor we Fortius zijn geworden. 
Wie tot hier gekomen is in deze nieuwsbrief zal gelezen hebben dat we gelukkig nog als 
groepen trainen (Run & Fun weekend) en met elkaar aan wedstrijden deelnemen (Dwars 
Door Dordt Loop). Ook allerlei andere activiteiten in de vereniging zijn er juist op gericht 
verbinding te creëren, om maar eens een modewoord te gebruiken. Het is dan ook 
veelzeggend dat op dezelfde pagina van de krant waarin ik las over het virtuele NK 
wielrennen, ook een stukje stond over hoe een korfbalclub op het platteland een 
verbindende rol in de dorpsgemeenschap kan vervullen. Natuurlijk leent een teamsport 
zich niet zo gemakkelijk voor een virtueel kampioenschap, maar het geeft wel te denken. 
Wat zou virtuele verbinding ons kunnen brengen? Deze nieuwsbrief is niet bedoeld voor 
alleen virtueel contact, al wordt hij dan wel digitaal bij u bezorgd. Het gaat om het echte 
contact tussen alle geledingen binnen de club. Voor ons geen virtuele kampioenschappen 
maar gevechten van man tot man of van vrouw tot vrouw. Twijfel je hier nog aan, ga dan 
eens een kijkje nemen bij onze worstelaars. Virtuele verbinding zal een contradictio in 
terminis blijken en blijven.  
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AGENDA 

 
APRIL 2017 
 
Donderdag 27  H.-I.-Ambacht Breakfastrun 
 
Zondag 30   Gorinchem  Competitie Senioren 
 
MEI 2017 
Zaterdag 6   Dordrecht  Competitie CD-Junioren 
Zondag 7   Vlaardingen  Competitie Masters 
    Drunen  Competitie A-Junioren 
Zaterdag 13   Alblasserdam Competitie Pupillen 
Dinsdag 16   Dordrecht  Onderlinge werpwedstrijd 
Zondag 21   Oud-Beijerland Competitie B-Junioren 
Zaterdag 27   Rijen   Competitie CD-Junioren 
Zondag 28   Zundert  Competitie Senioren 
 
JUNI 2017 
Dinsdag 6 – vrijdag 9 Dordrecht  Avondvierdaagse 
Zaterdag 10   Gorinchem  Competitie CD-Junioren 
Zondag 11   Etten-Leur  Competitie B-Junioren 
Donderdag 15  H.-I.-Ambacht Inner Circle Run 
 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op www.avparthenon.nl.  
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com.  
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.avparthenon.nl  
 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF: 
 

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

 
 
 
 

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

 

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

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

Recreatieve loopgroep Zwijndrecht 
Zaterdag  9:30 – 11:00 uur 
 
Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Zaterdag:  vanaf 10:00 uur 
Woensdag:  vanaf 19:15 uur 
 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
 
Kick FUN & Boxing 
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
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Kickboxing 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (april - oktober) 
Dinsdag 21:00 – 22:00 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (oktober - april) 
 
Vrijdag  20:00 – 21:30 uur: gevorderden 
Zondag  10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar 
Zondag  11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar 
     recreatief + gevorderden 
 
Worstelen 
Dinsdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder 
Dinsdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
Vrijdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Recreatie loopgroep bij de Viersprong (zie pagina 16). 
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