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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 januari 2018 verschijnen. Kopij kunt u 
uiterlijk tot 15 januari sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

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

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



 

 

  
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
De laatste nieuwsbrief van 2017 staat op uw scherm. 
Een jaargang van de Fortius nieuwsbrief compleet. Elf 
nummers zijn er gemaakt, de vakantiemaand augustus 
hebben we overgeslagen. Het was een hele klus om de 
voorheen Parthenon nieuwsbrief om te bouwen tot een 
Fortius nieuwsbrief. We hopen als redactie dat we 
daarin geslaagd zijn. Perfect zal het nog niet zijn, dat 
beseffen we zelf ook. Iedere keer als ik naar het fraaie 
logo kijk, realiseer ik me dat Fortius meer is dan alleen 
een atletiekvereniging. Toch is het vrijwel alleen atletiek 
dat we in de nieuwsbrief brengen. Dat komt omdat er uit 
de andere geledingen geen inbreng is in de redactie. 
En daarom nodigen we iedereen uit die daar 
verandering in kan brengen zich aan te melden via de 
nieuwsbriefmail. Zodat we ook iets kunnen betekenen 
voor de leden die fitness, kick-boxing, worstelen, 
aerobics, streetdance, zumba of gewichtheffen 
beoefenen. 
In deze nieuwsbrief veel wedstrijdverslagen van indoor- 
en weg- en crosswedstrijden. En verder natuurlijk de 
gebruikelijke rubrieken.      
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 januari 2018: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  

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

René Bellaart  
 

 

De redactie van de nieuwsbrief wenst 
alle lezer een prettige laatste week 

van het jaar en een bijzonder 
geslaagd sportief 2018. 

 
 

Vergeet vooral niet: 
 

Schapenkoppencross 30 dec 
 

Nieuwjaarsreceptie 2 jan  
 

Nieuwjaarsloop 2 jan 
 

Merwelandencross 20 jan 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

• Op 2 december werd de vereniging opgeschrikt door het bericht dat het lid en vrijwilliger 
Ruud van der Velde op 60 jarige leeftijd was overleden. Het was bekend dat Ruud ziek 
was, maar dat het zo snel ging was niet te bevatten. Hij was sinds 1 augustus 2001 lid 
van Hercules (Fortius). Daarnaast was hij een zeer gewaardeerd vrijwilliger, waarop altijd 
een beroep kon worden gedaan. Hij was vooral actief bij de wedstrijden en 
recreatielopen van Hercules (Fortius). Ruud zal gemist gaan worden. Op 8 december is 
onder grote belangstelling afscheid van hem genomen. Het bestuur wenst Hanny en de 
kinderen veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
  

• Alle leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren worden uitgenodigd voor de 
nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2018 in de kantine van Fortius in de Reeweghal. 
Voorafgaande vindt de traditionele Nieuwjaarsloop over 5 kilometer plaats. 
 

• De sporthal is in de laatste week van het jaar, van 25 december 2017 t/m 1 januari 2018 
gesloten. Er zijn dus geen trainingen en lessen. Op 30 december is de kantine geopend 
in verband met de “Schapenkoppen Sportpark Cross”. 
 

• December is traditioneel de maand waarop overzichten worden gemaakt over het 
afgelopen jaar. Wat is er gebeurd en bereikt?  
Fortius bestaat 1 jaar. De fusie is in goede harmonie verlopen. Op bestuurlijk niveau is 
er prima samengewerkt. De atletiekgroepen zijn samengegaan. Het sportkleding pakket 
is vastgesteld en met de leverancier is een contract afgesloten. Op de gevel van de 
sporthal is duidelijk de naam Fortius aangebracht en bij donker goed verlicht. De 
website is opgefrist en vernieuwd. Elke maand verschijnt de Fortius nieuwsbrief. De 
ledenadministraties zijn zonder noemenswaardige problemen omgebouwd tot één 
administratie. De financiën en boekhouding zijn zonder problemen samengesmolten. De 
verbouwing van de kantine (kantoor, bestuurskamer, doorgang naar de hal) is 
aangevangen. De sport is normaal doorgegaan met zeer goede prestaties. Wedstrijden 
zijn georganiseerd. Al met al mogen wij (leden en vrijwilligers) van Fortius hierop trots 
zijn. Maar wij zijn er nog niet! Wat moet er nog gedaan worden? Fortius meer promoten 
onder de Dordtenaren en Regionaren. Zorgen voor de stijging van het ledental. 
Verbetering van de onderlinge communicatie. Er wordt gewerkt aan een uniform 
vergoedingenstelsel. Inventarisatie van het materiaal en het investeren in nieuw 
materiaal voor alle afdelingen. Het uitwerken van de visie en missie van Fortius. Dit was 
maar een greep uit de onderwerpen. 
 

• In de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018 zal uitgebreid worden 
teruggekeken op het jaar 2017. Noteer deze datum alvast in de agenda. 
 

• Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers, donateurs en sponsoren prettige feestdagen 
en een voorspoedig, sportief en bovenal gezond 2018 toe. Laten wij er weer een goed 
Fortius jaar van maken. 

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

 [door Joke Torbijn] 
 
 
Deze maand zijn er geen Nederlandse records te melden, maar helaas ook geen 
clubrecords. Niet zo verwonderlijk, want in de maanden november en december 
zijn er niet zo veel gelegenheden waarbij er een clubrecord voor het grijpen ligt. 
Maar in januari gaan we toch echt weer records breken?  
 
 
  
 
Ook de 10-bestenlijsten van Fortius staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet 
Barends, Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius/ranglijsten-10-besten-fortius. 
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie. 
 
 
 
 
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] 
 
Sterke prestaties Fortiusatleten op Try Out Games 
 

Op zondag 3 december werden in Omnisport in Apeldoorn de Try 
Out Games georganiseerd. De wedstrijd was bedoeld als generale 
repetitie voor de organisatie van de Nederlandse 
kampioenschappen indoor, die in de eerste maanden van 2018 
worden gehouden. Voor onze atleten vormde het een buitenkans 
om aan een wedstrijd mee te doen in de enige volwaardige indoor 
atletiekaccommodatie die Nederland rijk is. Tien atleten van Fortius 
maakten van de gelegenheid gebruik en zetten sterke prestaties 
neer. 
Levi Casilio deed het bijzonder goed op twee sprintonderdelen. Bij 
de jongens junioren A werd hij op zowel de 60 meter als de 200 
meter vierde met een persoonlijk record. De 60 meter liep hij in 7,43 
en de 200 ging in 23,82. Hij schaart zich met deze tijden onder de 
beste junioren-sprinters in de geschiedenis van Fortius. Zijn broer 
Dale liep in 7,60 op de 60 m ondanks een struikelpas bij de start 
eveneens een persoonlijk record en werd zestiende bij de mannen 
senioren. Quinten van der Elst liep in 24,60 een sterke 200 meter. 
Met dit persoonlijk record komt hij binnen in de 10-bestenlijst van de 
jongens junioren B. Milet Hoornaar (VSen) liep de 60 meter in 8,33, 
een verbetering met 0,01 seconde van de tijd die zij liep op de 

Indoor Recordwedstrijd eind oktober. Sigrid Florusse was in 9,30 s op de 60 meter de snelste van de 
vrouwen masters. Ivar de Koning (JJB) kwam drie keer in actie: de 60 meter horden liep hij in 10,52, 
de 60 meter vlak in 8,28 en de 200 meter in 26,33. 
B-junior Finn Joosten werd bij het kogelstoten tweede met 11,42 m. Hij verbeterde daarmee zijn 
beste worp met 16 cm. 
Bij het polsstokhoogspringen eindigden de atleten van Fortius bovenin. Saskia van der Boor won bij 
de meisjes junioren A met 3,30 m. Karlijn Schouten werd bij de meisjes B eerste met 3,10 m en 
Duane van Dijkhuizen werd bij de jongens B derde met 3,80 m. 
 
 

Uitslagen baan- en indoorwedstrijden op de website 
 

De meeste uitslagen van baan- en indoorwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op 
onze website gepubliceerd onder “uitslagen”, link: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
 
 
Regio Indoorwedstrijden in januari en februari 2018 
 

Op zaterdag 13 januari organiseert de Stichting Atletiek Regio Dordrecht (StARD) weer de jaarlijkse 
Regio Indoor voor junioren CBA, senioren en masters. Inschrijven kan tot uiterlijk 23 december via 
Atletiek.nu. Na 23 december kan alleen nog worden ingeschreven als het programma dat toelaat en 
tegen DUBBEL inschrijfgeld. 
 

Finn Joosten sterk op kogel. 
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Op zaterdag 10 februari wordt de Regio Indoor voor pupillen en junioren D georganiseerd. Atleten uit 
de regio Dordrecht hebben tot 13 januari de tijd om met voorrang in te schrijven. Laat die 
gelegenheid niet voorbij gaan, want als je te laat bent bestaat de kans dat je niet meer mee kan 
doen.  
 
 
Fortius indoorwedstrijd op 17 maart 2018 
 
Op zaterdag 17 maart 2018 wordt weer de Fortius Indoor georganiseerd, een indoorwedstrijd voor 
alle categorieën, die ook gedeeltelijk open staat voor atleten van andere verenigingen.  
Van 31 januari t/m 20 februari kunnen atleten van Fortius met voorrang inschrijven. Maak hier 
gebruik van! Op 21 februari gaat de inschrijving open voor andere verenigingen en is het motto “wie 
het eerst komt, het eerst maalt”. Als het maximum aantal deelnemers per onderdeel en/of categorie 
is bereikt wordt de inschrijving gesloten. Zorg dat je op tijd bent! 

 
Competitiedata 2018 
 
De data van de competitiewedstrijden van volgend jaar zijn reeds nu bekend. Noteer ze vast in je 
agenda! 
 
Junioren CD 
Zaterdag 14 april 
Zaterdag 19 mei 
Zaterdag 30 juni 
Zaterdag 8 september – landelijke finale 
 
Junioren B 
Zondag 13 mei 
Zondag 10 juni 
Zondag 16 september – landelijke finale 
 
Junioren A 
Zondag 15 april 
Zaterdag (!) 26 mei 
Zondag 2 september – landelijke finale 

 
Senioren 3e divisie 
Zondag 22 april 
Zondag 27 mei 
Zondag 1 juli 
Zondag 9 september – 
                  promotie/degradatiewedstrijd 
 
Masters 
Zondag 13 mei 
Zondag 10 juni 
Zondag 23 september – landelijke finale 
 
 

 
Fortius moet uiterlijk 6 januari 2018 aan de Atletiekunie doorgeven met hoeveel ploegen we mee 
willen doen. Contactpersoon competitie voor Fortius is Arjen van Gink.  
 
 
 
Cursus medewerker elektronische tijdwaarneming 
 
In het eerste kwartaal van 2018 wordt bij Fortius een cursus medewerker/chef elektronische 
tijdwaarneming gegeven. De cursus is verdeeld over drie zaterdagochtenden: 27 januari, 17 februari 
en 3 maart. 
Heb je interesse? Neem dan contact op met woc@fortiusdrechtsteden.nl of meld je meteen aan via 
de opleidingssite van de Atletiekunie: https://atletiekacademie.rfxweb.nl/Default.aspx?pageId=901 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
De Fortiuskleding zien we al steeds meer op wedstrijden 
verschijnen en het werd daarom tijd ook in deze rubriek een 
juichende Fortiusatleet als mascotte te nemen. Zie hier het 
plaatje dat door de fotograaf van dienst Jos Nieuwland werd 
geschoten tijdens de Wantijparkloop. Dat was ook meteen een 
van de meest smaakmakende evenementen van de afgelopen 
periode. Verder waren er weer veel deelnemers van onze zijde 
in Nijmegen bij de Zevenheuvelenloop, maar zij hadden wat 
meer moeite om op te vallen tussen het immense veld atleten. 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 januari binnen zijn op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
Wedstrijden in november en december 
 
Op 19 november liep José Spiertz in Oosterhout de Scorpio Cross. Zij werd achtste bij de V45 en 
deed 48:26 over de bijna 7,5 km lange cross. 
Ook op 19 november werd in Nijmegen de Zevenheuvelenloop gehouden met vele duizenden 
deelnemers en een sterk bezet internationaal veld. Er was dit keer zelfs even sprake van dat er een 
wereldrecord zou kunnen sneuvelen, maar dat gebeurde toch niet. Dit vond echter plaats buiten het 
bereik van onze Fortius deelnemers, want er slaagde zelfs niemand in om de 15 km over de heuvels 
binnen het uur te lopen. Ewoud van Houwelingen was de snelste in 1:02:52. 
 
M35 
 202 Ewoud v Houwelingen 1:02:52 
 
M40 
 502 Marco Huijsdens 1:10:24 
 
M45 
 628 Frans Willem Engelhart 1:11:13 
 310 Willem van der Marel 1:12:59 
1061 Erik Jan Rem 1:15:34 
1107 Paul Hauser 1:16:05 
 
M50 
 95 Eloy Urbano Cruz 1:04:02 
1187 Peter Drent 1:20:58 
1865 Marco Sluijter 1:34:55 
 
M55 
 147 Leon Goor 1:09:06 
 689 Leo Fioole 1:20:15 
1214 Bart Schulte 1:35:34 

1216 Jan Brilman 1:35:37 
 
M60 
 499 Wim Hoogstad 1:25:57 
 
M65 
 10 Gerard Groothuizen 1:07:08 
 
M70 
 91 Dick Haartsen 1:36:31 
 
VSen 
 354 Anna van Stigt 1:14:00 
 932 Elise Philipse 1:21:07 
1118 Eliza Damsteeg 1:23:06 
1301 Valerie Kloeg 1:24:54 
2062 Melissa den Haring 1:35:33 
 
V40 
 63 Sabina Rombout 1:12:49 
 

V45 
 486 Joyce Bree 1:28:09 
 746 Caroline Kemper 1:36:04 
 757 Maria Hurtado Blanco 1:36:31 
 758 Sandra van der Graaff 1:36:31 
 
V50 
 405 Christine Ubas 1:30:48 
 
V55 
 285 Yvonne Brilman 1:35:37 
 
V60 
 74 Annet Urbanus 1:31:46 
 
Zevenheuvelennacht - 7 km 
V40 
 156 Miriam Exoo 41:01 
 375 Ineke Huijsdens 46:16 
 

 
 

Foto Jos Nieuwland 
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Op zaterdag 25 november was de Wantijparkloop terug van weggeweest, met twee jeugdlopen en 
een 5 km en 10 km loop. Er heerste een gemoedelijk sfeertje wat door veel deelnemers op prijs werd 
gesteld. Aan de eerste jeugdloop over 1 km deden dertig Fortiusatleten mee, waarvan dertien 
meisjes en zeventien jongens. Bij de meisjes won Lise de Lange en bij de jongens Leensey 
Bilkerdijk. Bij de 2 km jeugdloop voor de iets oudere jeugd hadden we achttien deelnemers, ook 
voornamelijk van Fortius. Bij de meisjes won Veerle Uilhoorn, maar bij de jongens was Arjan 
Schippers van Passaat onze jongens te snel af. We moeten daarbij wel even opmerken dat in 
hetzelfde weekend de Warandeloop plaats vond, waar een groep met onze sterkste jeugd aanwezig 
was. Voor de complete lijst van deze jeugdlopen, zie de jeugdrubriek. 
Vervolgens werd de 10 km gelopen met 51 deelnemers, waaronder 9 dames. Winnares werd Nay 
Seddik, ook al van Fortius, in 43:24 met een comfortabele voorsprong op Gerda Huiskamp. Bij de 
heren hadden onze mannen het moeilijker. De winst ging naar Timo de Geus van Spirit uit Oud-
Beijerland, die met 32:26 een goede tijd neerzette. Eerste finisher met Fortius achter zijn naam was 
Lennaert den Hoed als zesde in 39:19. 
Als laatste was de 5 km aan de beurt met 58 deelnemers, waaronder 27 dames. De overwinning ging 
bij de dames naar Irene Vink die in 21:38 over de finish kwam. Ook hier geen overwinning bij de 
mannen, maar wel werd Eloy Urbano Cruz tweede in 19:25. 
In de uitslagen van de 5 km en 10 km vonden we de volgende resultaten van atleten die zich hadden 
ingeschreven met vermelding Fortius: 
 
10 km Vrouwen 
 1 Nay Seddik 43:24 
 2 Gerda Huiskamp 46:06 
 3 Laura Breeman  47:28 
 5 Willy Diepeveen  52:05 
 9 Francis Koppelaar  1:00:55 
 
10 km Mannen 
 6 Lennaert den Hoed 39:19 
 7 Jan-Willem Mennink 39:23 
 13 Mark Prins 43:34 
 14 Leon Goor 44:10 
 15 Erik van Konijnenburg 44:23 
 18 Albert Martens 44:37 
 19 Aarnout Salwegter 47:13 
 20 Bas Nagtegaal 47:22 
 21 John Vis 47:40 
 26 Sjoerd Visser 50:20 
 28 Piet Keller 51:16 
 34 Jan van der Ham 54:00 
 40 Arie den Hoed 55:22 
 
5 km Vrouwen 
 1 Irene Vink 21:38 
 5 Myriam Ligtenberg 27:39 
 6 Petra van der Gracht 27:47 
 7 Annet Urbanus 28:02 
 8 Esther Vermeulen 28:06 
 9 Ellis Boogers 28:13 
 10 Caroline Bijl 28:16 
 11 Kayleigh Rijneveen 28:57 

Mark Prins werd derde Fortiusman op de 10 km. Bas Nagtegaal eerste 65-er. 
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 13 Vera Kuipers 29:33 
 14 Corine Schaap 29: 42 
 15 Lisanne Noteboom 30:28 
 18 Silvia Kloppers 32:22 
 19 Manuela Peters 33:12 
 24 Sharmila Mahesh 35:04 
 25 Maartje Willems 35:04 
 
5 km  Mannen 
 2 Eloy Urbano Cruz 19:25 
 3 Sepp van Dort 20:30 
 4 Fred Kuipers 21:25 
 8 Ernst de Graag 22:25 
 9 Frans de Klerk 23:20 
 10 Dick Recourt 23:53 
 13 Wilmar de Pee 24:56 
 16 Jari Kroon 25:47 
 17 Maurits van Vijfeijken 25:50 
 18 Hans van der Gracht 26:29 
 19 Remon van den Engh 26:29 
 23 Hans Loopik 27:42 
 24 Ger Weber 28:24 
 28 André Veldhoen 31:47 
 29 Roald de Waardt 33:02 
 
 
Bij de oudere jeugd en senioren was Fortius ook goed vertegenwoordigd tijdens de Warandeloop in 
het weekend van 25/26 november. Die werd dit keer niet op de Warande in Tilburg gelopen maar 
werd als generale repetitie voor de EK cross 2018 in de Beekse bergen gehouden. 
Marit Uilhoorn liep bij de meisjes B de 3800 m cross en werd 29ste (16:50).  Greg van der Velde werd 
45ste op de 10,3 km lange Beekse Bergen cross (44:34). Jos Nieuwland finishte als 139ste op 
hetzelfde nummer (58:29). 
 
Op zondag 26 november werd in het Rotterdamse Kralingse bos de Dickie Klooscross gelopen met 
deelname van Fortius. En hoe, want Raymond Molendijk eiste bij de M45 de overwinning voor zich 
op. Bij de M60 deed Harry Gerritse weer eens van zich spreken door als zesde te eindigen. 
 
 
Bas Nagtegaal werd op 2 december tweede (M60) bij de 10 km lange Rob Prooi Memorial cross van 
Energie in Barendrecht.  
 
Bij de Enclavecross op zondag 3 december in Baarle-Nassau werd Jan-Willem Mennink zevende bij 
de M45 op de 9,5 km cross. 
Ook op 3 december liep Harm de Jonge mee op de 15 km lange trail in de duinen bij Oostvoorne. Hij 
finishte op de 226ste plaats in een tijd van 1:57:22. 
 
 
 
 
 

Ook met je trainingsgroep is het goed toeven in het Wantijpark. 
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Wedstrijdkalender december, januari en februari 
 
Er is weer van alles te doen in de komende maanden. En geen enkel excuus om niet mee te 
doen want er zijn nogal wat evenementen in Dordrecht of directe omgeving. Binnen een 
maand noteerden we: oliebollenloop (21 december), schapenkoppencross (30 december), 
nieuwjaarsloop (2 januari), Wieldrechtcross (6 januari) en de Merwelandencross (20 januari). Ik 
zie iedereen dus volgende maand terug in een of meer van de uitslagen.  
 
December 2017 
 
21 Dordrecht  Oliebollenloop  www.fortiusdrechtsteden.nl 
24 Barendrecht  Kerstloop   www.cavenergie.nl 
26 Den Haag  Kerstcross   www.haagatletiek.nl 
30 Dordrecht  Schapenkoppencross www.fortiusdrechtsteden.nl 
30 Alblasserdam Alblasserbosloop  www.aaa-atletiek.nl 
31 Soest   Sylvestercross  www.sylvestercross.nl 
31 Schoonhoven Oliebollenloop  www.avantri.nl 
 
Januari 2018 
 
2 Dordrecht  Nieuwjaarsloop 5 km www.fortiusdrechtsteden.nl 
6 Oud-Beijerland Nieuwjaarsloop  www.avspirit.nl 
6 Dordrecht  Wieldrechtcross  www.wieldrecht.nl 
7 Bosschenhoofd Pagnevaartcross  www.avo83.nl 
7 Westvoorne  Halve van Westvoorne www.voorneatletiek.nl 
14 Egmond aan Zee Halve Marathon  www.lechampion.nl 
20 Dordrecht  Merwelandencross  www.fortiusdrechtsteden.nl 
21 Maassluis  Halve Marathon  www.avwaterweg.nl 
21 Rijen   Spiridoncross  www.spiridoncross.nl 
21 Mijnsheerenland Binnenmaas cross  www.binnenmaasrunforlife.nl 
27 Hoornaar  Dirk IV Loop   www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
27/28 Breda   Mastboscross  www.mastboscross.nl 
 
Februari 
 
3 Alblasserdam Souburghcross  www.aaa-atletiek.nl 
3 Oud-Beijerland Heinenoordtunnelloop www.avspirit.nl 
4 Gouda  Groenhovenloop  www.avgouda.nl 
4 Dorst   Atledocross   www.atledo.nl 
4 Zundert  DJA Cross   www.dja-zundert.nl 
4 Apeldoorn  Midwintermarathon www.midwintermarathon.nl 
4 Hoek van Holland Ballentent strandloop www.pacrotterdam.nl 
10 Bergschenhoek Petzl Night Trail  www.mudsweattrails.nl 
10 Bruinisse  Grevelingencross  www.avflakkee.nl 
11 Schoorl  Groet uit Schoorl   www.lechampion.nl 
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf, 
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 

[door Henk Nugteren] 
 
Zoals ook vermeld bij weg en veld hebben onze junioren en pupillen de weg naar het Wantijpark 
weer massaal gevonden, gezien de grote opkomst bij de Wantijparkloop op 25 november. 
Aan de eerste jeugdloop over 1 km deden dertig Fortiusatleten mee, waarvan dertien meisjes en 
zeventien jongens. Bij de meisjes won Lise de Lange. In de uitslagen heeft het een paar dagen fout 
op internet gestaan omdat onze computer Yona Moree (negende bij de jongens) als meisje had 
herkend. Maar gelukkig had de organisatie het wel goed gezien en heeft Lise de overwinningsbeker 
in ontvangst mogen nemen. Bij de jongens was het Leensey Bilkerdijk die er met de beker vandoor 
ging. Op de 2 km jeugdloop voor de iets oudere jeugd hadden we achttien deelnemers, ook 
voornamelijk van Fortius. Bij de meisjes won Veerle Uilhoorn, maar bij de jongens was Arjan 
Schippers van Passaat onze jongens te snel af. We moeten daarbij wel even opmerken dat in 
hetzelfde weekend de Warandeloop plaats vond, waar een groep met onze sterkste jeugd aanwezig 
was (zie voor een verslag hieronder). 
  
1 km Jeugdloop Meisjes 
 1 Lise de Lange 4:44 
 2 Rosa Paling 4:52 
 3 Lisa van Schaik  4:54 
 4 Annika Boertje 5:10 
 5 Danita Magermans 5:14 
 7 Noah van Bezooijen 5:35 
 8 Julia Haak 5:44 
 9 Anne Schoester 5:45 
 11 Emma van Twist 5:54 
 13 Maud Oomen 6:07 
 
1 km Jeugdloop Jongens 
 1 Leensey Bilkerdijk 4:17 
 2 Hugo Vink 4:18 
 3 Timo Kahler 4:21 
 4 Bram Kahler 4:21 
 5 Wouter Fanbaien 4:22 
 6 Floris Jonker 4:28 
 7 Bram Rieff 4:34 
 8 Santiago Roelofs 4:39 
 9 Yona Moree 4:43 
 10 Sem Schoester 4:44 
 11 Sep de Valk 4:45 
 12 Rens Bakker 4:51 
 13 Luka Alvarez Tusveld 4:51 
 14 Sam Germans 5:06 
 16 Arend Vogelaar 5:14 
 17 Luka Mrvos 5:22 
 

Boven: 
Lise de Lange (324) en Rosa Paling 
(323) nemen meteen na de start de 
leiding van het hele veld. Lise zal 
uiteindelijk als eerste meisje over de 
streep komen. 
 
 
 
Rechts: 
Leensey Bilkerdijk lijkt confortabel 
aan de leiding te gaan bij de jongens, 
maar hij zal toch nog een felle 
eindsprint nodig hebben om als 
winnaar te worden gehuldigd. 
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2 km Jeugdloop Meisjes 
 1 Veerle Uilhoorn 9:04 
 3 Jil Vogelaar 9:46 
 4 Nova Bolier 9:51 
 6 Floor Zebel 10:10 
 7 Pien Vogelaar 10:53 
 8 Marit Merison 11:01 
 
2 km Jeugdloop Jongens 
 2 Milan Vink 8:06 
 4 Thijs Haak 9:02 
 7 Maxim van Dorp 9:25 
 9 Nick Spiekhout 10:35 
 10 Tobias Haak 10:53 
 
 
 
 
 
 

[door Daniel Hermus] 

Warandeloop 
 
De Warandeloop (25 en 16 november) vond dit 
jaar niet plaats op de Oude Warande, maar in 
Safaripark Beekse Bergen. De reden hiervoor is 
dat de organisatie de eer heeft gekregen om in 
2018 het EK Cross te mogen organiseren. 
Daarnaast is de locatiewijziging een logisch 
gevolg van het feit dat het evenement de 
laatste jaren uit zijn voegen barstte en 
inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste 
crossen van Europa, met meer dan 6000 
nationale en internationale deelnemers. 
Met heel veel vrijwilligers is er in het Safaripark 
een schitterend parcours opgebouwd. Door de 
enorme hoeveelheid regen die de voorgaande 
dagen was gevallen was het ook een loodzwaar 
parcours geworden. 
Op zaterdag mochten de jongste atleten aan de start verschijnen om alvast het EK-parcours te 
verkennen. Ook tussen deze kleine atleten was de internationale inbreng al te merken, het Belgische 
AC Duffel was met maar liefst 58 atleten op dit evenement afgekomen. 
Als eerste mochten de heren van de Pupillen A1 komen opdraven en dat deden ze zeer verdienstelijk 
door alle drie in de top tien te lopen: Yerne Biesterveld (tiende), Ruben van Roosmalen (zevende) en 
Luuk Bosveld (vijfde). Vervolgens was Jesper Hurkmans met de Pupillen A2 aan de beurt. Hij heeft 
inmiddels atletiek ingeruild voor voetballen, maar kan het crossen nog niet helemaal vaarwel zeggen. 
Hij eindigde op een 26ste plaats. 

Voor elke plaats werd gesprint, zelfs al had het op de positie geen 
invloed.  Pien Vogelaar (246, zevende bij de meisjes) sprint met 
Tobias Haak (243, tiende bij de jongens) om de eer. Pien wint het, 
maar beiden krijgen 10:53 toegewezen. 
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Bij de Junioren D2 mochten de heren een inmiddels steeds zwaarder parcours gaan uitproberen. Dat 
was een pittige uitdaging tegen deze sterke tegenstanders. Sven Hurkmans eindigde als 42ste, Mees 
Schneider als 22ste en Freek Bosveld legde beslag op de 19de plaats. 
Op zondag was Marit Uilhoorn aan de beurt om aan de start te verschijnen met de Junioren B voor 
maar liefst 3800 modderige meters afzien. Het leverde haar een 29ste plek op. Bij het onderdeel 
10300 meter bikkelen voor senioren hebben Greg van der Velde (45ste) en Jos Nieuwland (139ste) het 
beste van zich laten zien. 
Met 70 starts over drie dagen verdeeld, heerlijke eettentjes, leuke kampvuurtjes en een fantastisch 
parcours, heeft de organisatie van de Warandeloop laten zien dat zij terecht het EK Cross 
toegewezen hebben gekregen. Wij kijken uit naar de volgende editie van dit spektakel én het EK 
Cross 2018. 
 
 
Crosscompetitie voor junioren en pupillen 
 
Zaterdag 2 december startte de tweede wedstrijd van de veldloopcompetitie 2017/2018 bij AV 
Spirit in Oud-Beijerland. Onder koude omstandigheden werd er gelopen rondom de atletiekbaan, 
waarbij het bij het zig-zag stukje erg zwaar was om door de modder te ploeteren. De uitslag van deze 
wedstrijd is te vinden op deze pagina (http://www.atletiek-regio-dordrecht.nl/uitslagen/20171202%20-
%20Uitslag.pdf), hieronder een overzicht van de podiumplaatsen. Erik Boertje maakte de foto’s. 
 
Jongens pupillen 
mini: 
1 Tinus Reiff 
2 Arend Vogelaar 
 

Meisjes pupillen C: 
2 Maud van Rooij 
 

Jongens pupillen C: 
2 Gijs de Folter 
 

Meisjes pupillen B: 
3 Lise de Lange 
 

Jongens pupillen B: 
1 Leensey Bilkerdijk 
 

Meisjes pupillen A1: 
2 Nikki de Winter 
 

Jongens pupillen A1: 
2 Luuk Bosveld 

3 Thijs Haak 
 

Meisjes pupillen A2: 
1 Novi Hermus 
 

Jongens pupillen A2: 
3 Maxim van Dorp 
 

Meisjes junioren D: 
2 Veerle Uilhoorn 
 

Jongens junioren D: 
2 Freek Bosveld 
 

Meisjes junioren C: 
2 Hannah Reijenga 
 

Jongens junioren C: 
1 Jorrit Bruggema 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Het was koud en mistig in Oud-Beijerland, maar onze atleten lieten zich daardoor niet afschrikken. 
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Enclavecross in Baarle-Nassau 
Op 3 december was de familie Hermus 
aanwezig bij deze Brabantse cross. Bij de 
meisjes kleuters werd Pepa tweede en dat 
was meteen de beste positie voor de drie 
zussen. Novi behaalde bij de meisjes pupillen 
A, die 1170 moesten lopen, de zesde plaats 
en Tula eiste de vijfde plaats voor zich op bij 
de meisjes pupillen C (780 m). 
 
Spadocross in Bergen op Zoom 
Op 10 december noteerden we bij de SPADO 
cross in Bergen op Zoom ook een aantal 
Fortiusatleten in de uitslagen. Luuk Bosveld 
werd negende bij de jongens pupillen A. Zijn 
broer Freek legde beslag op de zesde plaats 
bij de jongens D en Mees Schnader volgde op 
de achtste plaats.  
 
 
 
 
  

Nog wat sfeerplaatjes uit een koud en mistig Oud-Beijerland. 
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PUFJE 
 
De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Dat geldt ook voor atleten die een top-
prestaties willen leveren. Alle invloedrijke factoren zullen stuk voor stuk optimaal moeten 
zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Als er eentje beduidend minder goed 
ontwikkeld is dan de rest, zal de prestatie onvoldoende zijn om op te vallen. De meeste 
atleten kennen hun eigen zwakke punten wel. Zo weet ik van mezelf dat als ik te lange 
afstanden loop ik last krijg van mijn achillespezen en als ik tempo’s op te hoge snelheid 
doe er een grote kans is dat het in mijn hamstrings schiet. De kunst is om net onder dat 
blessureniveau te blijven. Ik zou natuurlijk ook kunnen overwegen naar de arts te 
stappen om te vragen of hij een middeltje heeft waardoor mijn spieren wat sterker 
worden en ik wat harder kan trainen voordat het in de hamstring schiet. Dat soort mid-
delen bestaan: anabole steroïden, synthetische producten afgeleid van het geslachts-
hormoon testosteron. Maar de arts zal me die niet zo gauw voorschrijven als het me 
alleen te doen is mijn spieren te versterken om harder te kunnen trainen en dus beter te 
kunnen presteren. Ik zal het illegale circuit in moeten, maar dat is niet zo moeilijk. Type 
maar eens “steroïden kopen” in google in en de eerste hit geeft: “Snel anabole steroïden 
kuur kopen met Ideal; alle mogelijke anabolenkuurtjes op voorraad”. Maar ik weet ook 
dat ik dan zoals Ben Johnson, Marion Jones en Ria Stalman, om er maar een paar te 
noemen, een dopingzondaar word. 
De beperkingen die de natuur ons oplegt zullen ook onze prestaties beperken. Dat is 
ongeveer de filosofie die achter het dopingreglement schuil gaat. Op onnatuurlijke weg 
de limieten verschuiven is niet geoorloofd. Ook al ter bescherming van de atleet, want 
het kan ook gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Ooit zag ik een film van een gewicht-
heffer die zijn spieren zo had aangesterkt dat bij uit uitstoten zijn kniebanden met een 
doffe knal knapten. 
Als de beperking mentaal is valt er nog wel iets aan te doen en is dat ook niet zo 
bezwaarlijk zolang de atleet zelf voldoende motivatie kan opbrengen. Begeleiding door 
een sportpsycholoog of een mentale coach kunnen een gebrek aan discipline, door-
zettingsvermogen of winnaarsmentaliteit verhelpen. Maar er blijft altijd een fysieke 
beperking, een mens kan nu eenmaal de marathon niet binnen het uur lopen. Ook de 
zuurstofopname van het bloed is een bekende beperking waar door medicamenten aan 
kan worden gesleuteld. Epo is er een heel goed voorbeeld van en staat daarom ook op 
de lijst van verboden middelen. 
En om die zuurstof op te kunnen nemen moet het eerst wel via de longen in contact 
komen met het bloed. Dit gebeurt door ademhaling en laat dat nou door een groot aantal 
sporters ook als een beperking worden ervaren. Doordat vele liters, vaak koude en 
droge lucht, de keel en luchtpijpen moeten passeren, kan er een allergische reactie in de 
keel optreden die tot irritatie en vernauwing kan leiden waardoor er minder lucht per 
tijdseenheid kan worden ingeademd. Gevolg is dan minder zuurstof in de longen en een 
mindere prestatie. Inspanningsastma wordt dit genoemd, typisch een voorbeeld van 
lichamelijke beperking. Vreemd genoeg mag hiertegen wel - in beperkte mate - een 
medicijn worden gebruikt. Een pufje salbutamol en vroem-vroem daar gaat ie weer.  
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AGENDA 

 
DECEMBER 2017 
 
Donderdag 21  Dordrecht  Oliebollenloop 
 
Zaterdag 30   Dordrecht  Schapenkoppencross 
 
JANUARI 2018 
 
Dinsdag 2   Dordrecht  Nieuwjaarsreceptie + Nieuwjaarsloop 
 
Zaterdag 13   Dordrecht  Regio Indoor vanaf Junioren C tot Masters 
 
Zaterdag 20   Dordrecht  Merwelandencross 
 
FEBRUARI 
 
Zaterdag 3   Alblasserdam Crosscompetitie 
 
Zaterdag 10   Dordrecht  Regio Indoor Pupillen en Junioren D  
 
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 januari 2018 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van januari 2018  
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COLOFON 

 

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

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 

 

Logo door Elise Beljaars 
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