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Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en is 
bedoeld voor alle leden van FORTIUS. De 
volgende nieuwsbrief zal in de derde week van juli 
2019 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 15 juli 
sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

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  
 



 

 

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

 
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
De Fortius van juni 2019 ligt weer voor u. Het 
atletiekseizoen is in volle hevigheid losgebarsten met 
competities en niet te vergeten de geslaagde Fortius 
Track Meeting. Uiteraard doen we verslag van al deze 
evenementen. Ook is het ons niet ontgaan dat Ruben 
van Ameijden Nederlands kampioen M35 bij het 
kogelstoten is geworden, Verder vergeten we de 
wegwedstrijden en de andere baanwedstrijden niet, 
want ook daar werd prima gepresteerd door Cristy 
Pieter, Karlijn Schouten, Flint Beenen, Anniek de Lange 
en Roy Werner, om er maar enkele te noemen.  
En uiteraard alle bekende rubrieken. 
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 juli 2019: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur 
 
 

• Op 21 mei 2019 is het lid Mustafa Deger plotseling 
overleden. Hij is 55 jaar geworden. Mustafa is lid 
geworden op 1 februari 1995 en was dus bijna 25 
jaar lid. Hij sportte met plezier bij Fortius en de leden 
van zijn loopgroep waren zeer op hem gesteld. Hij 
was een verdienstelijk loper en heeft vele malen 
deelgenomen aan de marathon van Rotterdam. Op 
22 mei was er een herdenkingsbijeenkomst in zijn 
moskee. De volgende dag is hij begraven in Turkije. 
Het bestuur heeft aan de familie hun medeleven 
betuigd en hen veel sterkte toegewenst bij het 
verwerken van dit verlies. 
 

• Het bestuur heeft de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde duur van de Verenigingsmanager Johan 
Moree omgezet in een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde duur met ingang van 1 juli 2019. 

 
• Begin volgende maand zullen de vrijwilligerspassen 

2019-2020 beschikbaar zijn. Deze passen zullen 
worden toegezonden aan die vrijwilligers, die te 
kennen hebben gegeven hiervoor weer in 
aanmerking te willen komen. 

 
• De ledenadministratie wordt al jaren en met tevredenheid uitgevoerd door het bedrijf Pi-Ad. 

Echter het bedrijf is opgehouden te bestaan. Gelukkig is de continuïteit van de ledenadministratie 
niet in gevaar. Met de ledenadministrateur is afgesproken dat de werkzaamheden op een andere 
basis worden voortgezet. Het bestuur gaat zich beraden over de wijze van invulling van de 
ledenadministratie in de toekomst. 

 
• De tweede voorzitter Ad van de Kamp heeft reeds laten weten dat hij volgend jaar tijdens de 

ledenvergadering, om gezondheidsredenen als bestuurslid zal aftreden. Dit zal een aderlating 
zijn voor het bestuur. Naast Ad zullen volgend jaar drie bestuursleden statutair aftreden. Echter 
het is niet zeker, ook gezien hun leeftijden en persoonlijke omstandigheden, dat zij zich 
herkiesbaar zullen stellen. Dit kan bestuurlijke problemen gaan opleveren. Het bestuur hoopt dat 
er leden zijn die zich beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Het is bekend dat oproepen 
niet de gewenste effecten hebben en kandidaten opleveren. Derhalve zal het bestuur leden actief 
gaan benaderen om toch het bestuur op peil te houden.  

 
 

Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
  

Mustafa Deger tijdens een van zijn vele 
Rotterdam Marathons. 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Zaterdag 18 mei organiseerde AV Spirit in Oud-Beijerland een wedstrijd getiteld 
“Open Hoeksch sprint horden en springen”. Zoals we dat inmiddels gewend zijn 
van Spirit stonden er weer allerlei incourante afstanden voor alle categorieën op 
het programma. Dat resulteerde voor veel van de deelnemende jeugdatleten van 
Fortius in persoonlijke records. Voor Anniek de Lange bleef het niet alleen bij 
persoonlijke records, maar werden het zelfs clubrecords. Op de 150 m liep ze een 
clubrecord voor meisjes junioren D in 19,88 s. Bij het verspringen verbeterde ze 
het clubrecord met 5 cm naar 5,28 m.  
 
Het verspringrecord raakte Anniek een week later kwijt aan 
haar trainingsgenote Cristy Pieter. Cristy leverde in de 
competitiewedstrijd op 25 mei in Rotterdam een fabelachtige 
prestatie door op 5,43 m in de verspringbak te landen. Het 
was niet alleen een clubrecord voor MJD, maar ze komt er ook 
mee in de top-5 van de nationale ranglijst aller tijden te staan.  
 
Cristy liep op 30 mei in Gorinchem in 7,92 s op de 60 meter 
een clubrecord voor meisjes junioren D op de 60 meter, 
werkelijk razendsnel voor een D-juniore. Slechts drie atletes 
van die leeftijd waren in Nederland ooit sneller.   
 
Karlijn Schouten deed op Hemelvaartsdag (30 mei) mee aan 
de Harry Schulting Games in Vught. Op haar onderdeel, het 
polsstokhoogspringen, stond de complete Nederlandse 
damestop aan de start. Karlijn werd zesde met 3,85 m, een 
clubrecord voor meisjes junioren A en vrouwen in de 
buitenlucht. Indoor sprong Karlijn al eens 3,90 m. 
 
In de onderlinge werpvijfkamp op 11 juni waren er twee 
nieuwe clubrecords. Het puntentotaal van 2356 punten 
(officiële telling werp5kamp, wijkt af van Atletiek.nu) van 
Jeanine Katsman was een clubrecord V45. Dini 
Grootenboer verbeterde het clubrecord kogelslingeren V70 
met 5 cm naar 17,75 m. 
 
 
PRESTATIELIJSTEN 
 

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. 
  

Aanloop naar een recordafstand: 
Crysty Pieter 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
NK MASTERS MET NEDERLANDSE TITEL VOOR RUBEN VAN AMEIJDEN 
 
In het weekend van 17 t/m 19 mei vonden in Gouda de Nederlandse kampioenschappen atletiek voor 
masters plaats. Fortius deed het bijzonder goed op de werponderdelen, met één keer goud, één 
keer zilver en twee maal brons. 
 
Ruben van Ameijden (M35) haalde met een mooie prestatie van 13,47 m het goud binnen bij het kogelstoten. 
Bij het discuswerpen was Patrick Groot van Lycurgus van meet af aan de beste, maar er ontspon zich wel een 
spannende strijd om het zilver die Ruben won met een persoonlijk record van 41,15 m. 
Ook een spannende wedstrijd speelde zich af bij het kogelstoten V45. Evelien van Zwanenberg stootte in haar 
eerste poging 9,61 m, waarmee ze enige tijd aan de leiding ging. Pas in de vierde en vijfde poging gingen 
twee van haar concurrentes haar met een paar centimeter voorbij, waarmee Evelien eindigde op de derde 
plaats en zich het brons om mocht laten hangen. 
Discuswerpster Wil Florusse won eveneens brons. Met 20,23 m werd ze derde in de categorie V70. 
Joke Torbijn (V60) en Anja van Giels (V55) werden in hun categorie elk derde op de 100 meter, maar haalden 
geen van tweeën de medaillelimiet, zodat hen bij de huldiging slechts een roos ten deel viel. 
Robert Florusse (M40) werd bij het discuswerpen vierde met 34,57 m en bij het kogelstoten vijfde met 
11,13 m.  
Rens van der Elst (M50) liep de 200 meter in 28,13 s, wat niet snel genoeg was om door te gaan naar de 
finale. De 400 meter horden was meteen een finale. Hier werd Rens vierde in 1:15,56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zowel Wil Florusse (links, discus) als Evelien van Zwanenburg (rechts, kogel) beklommen het 
podium om een bronzen medaille in ontvangst te nemen. 
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COMPETITIE CD-JUNIOREN 
 
Zaterdag 25 mei hadden de CD-junioren van Fortius in 
Rotterdam de tweede wedstrijd in de competitie. De Fortius-
teams weerden zich goed met in de poulewedstrijd een tweede 
plaats voor de eerste ploeg van de meisjes D, een derde plaats 
voor de ploeg van de meisjes C, een vijfde plaats voor team 1 
van de jongens D en een zesde plaats voor team 1 van de 
jongens C. Ook de tweede teams deden het lang niet slecht 
met een achtste plaats voor team 2 van de jongens D en 
negende plaatsen voor de tweede ploegen van de meisjes D en 
de jongens C. In de landelijke stand staat de eerste ploeg van 
de D-meiden hoog genoeg om kans te maken op kwalificatie 
voor de nationale competitiefinale in september. Het team is na 
deze tweede competitiewedstrijd weliswaar van plaats 7 
teruggevallen naar plaats 15, maar de verschillen in de 
puntentotalen met de concurrenten zijn zo klein dat het behalen 
van de finale nog steeds mogelijk is, indien in de derde en 
laatste voorrondewedstrijd op 22 juni in Papendrecht goed 
genoeg wordt gepresteerd. Een strategische opstelling is dan 
van belang.  
Individueel werden er op de baan van Rotterdam Atletiek bijzonder mooie prestaties geleverd door de 
Fortiusjunioren. We noemen hier de meest opvallende: Cristy Pieter (MJD) 5,43 m verspringen (zie foto in de 
rubriek Clubrecords); Wessel de Lange (JJC) 150 meter in 18,46 s en 5,59 m verspringen; Timo de Kok (JJC) 
800 meter in 2:15,03; Samuel van Well (JJD) 80 meter in 10,99 s; Anniek de Lange (MJD) 1,45 m 
hoogspringen en 5,15 m verspringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anniek en de anderen feliciteren Crysty Pieter 
met haar recordafstand op ver. 

De CD-junioren die voor Fortius successen boekten in de competitie. 
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COMPETITIE SENIOREN 
 
Op zondag 26 mei zijn de competitieploegen van Fortius begonnen aan een opmars in de 
seniorencompetitie. De vrouwenploeg won de poulewedstrijd in Zundert met 7064 punten en stijgt in 
de landelijke tussenstand van de zestiende naar de negende plaats. De mannenploeg werd in 
Zundert vijfde en stijgt in het klassement van de zestiende naar de tiende plaats. Er werd over de 
hele linie goed gepresteerd door de Fortiusatleten, zonder ook maar één enkel zwak onderdeel. 
 
Vrouwen 
Rochelle van Gulik zette haar progressie op de sprint voort. Ze won de 100 meter in 12,57 s, een prestatie die 
maar liefst 757 punten opleverde. Ilse Torbijn liep bij een tegenwind van 2,2 m/s in 13,52 s een persoonlijk 
record. Milet Hoornaar deed het goed met 27,22 s op de 200 meter. Sophie van der Spoel was in 67,27 s de 
snelste van de deelnemende Fortiusdames op de 400 meter. Marit Uilhoorn zorgde met 2:42,97 voor de 
punten op de 800 meter. Lange-afstandloopster Annemarie Kersbergen maakte haar debuut in de 
competitieploeg en liep de 3000 meter in 11:18,83. Miranda van Dijk (MJA) liep in 74,03 een persoonlijk record 
op de 400 meter horden. Tes van Noort (MJA) sprong 1,60 m hoog. Op hink-stap-sprong zette Tes een mooie 
prestatie van 10,13 m neer. Door een teveel aan rugwind is de sprong weliswaar niet geldig voor de 
ranglijsten, maar hij was wel goed voor 657 punten in de competitie. Sophie hink-stap-sprong met wel 
toegestane wind 10,03 m. 
Aan het eind van de wedstrijd zorgde het uit Ilse, Rochelle, Tes en Milet bestaande estafetteteam voor een 
spektakelstukje op de 4 × 100 m. Zij gaven iedereen het nakijken in 50,08 s. Een aansprekende tijd, die het 
legendarische clubrecord uit 1978 tot op ruim een halve seconde benadert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mannen 
B-junior Maxim de Vries liep twee persoonlijke records op de sprintonderdelen. De 100 meter liep hij in precies 
12 seconden. De 200 meter ging in 24,02 s. Quinten van der Elst (JJB) liep in 52,67 s een sterke 400 meter. 
Tibo Visser (JJA) liep de 400 meter met horden in de baan in 60,43 s. Ruben van Ameijden (M35) overtrof 
zichzelf bij het kogelstoten met een afstand van 13,64 m. Zijn trainingsmaat Robert Florusse (M40) wierp de 
speer naar 37,03 m. Duane van Dijkhuizen (JJB) deed wat er van hem verwacht werd: hij won het polsstok-
hoogspringen met 4,10 m, wat Fortius 833 punten in het laatje bracht. Anco Oomsen deed voor het eerst mee 
in de competitieploeg. Hij liep in 4:24,46 een solide 1500 meter. 

Annemarie Kersbergen maakt haar debuut in de Fortius damesploeg.   Rochelle wisselt op Tes in de estafette. 
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De geheel uit A- en B-junioren bestaande estafetteploeg (Quinten, Tibo, Duane en Maxim) liep de 4 × 100 
meter in 46,03 en daarmee bleven zij slechts een halve seconde verwijderd van het uit 1989 stammende 
clubrecord voor JJA. 
 
Derde wedstrijd op 16 juni 
De derde en laatste wedstrijd van de voorronde is op zondag 16 juni in Barendrecht, net te laat om nog mee te 
kunnen met de kopij voor deze nieuwsbrief. Volg het laatste nieuws op onze website 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 

ONDERLINGE WERPVIJFKAMP  [door Nina Meyer en Ruben van Ameijden] 
 
De werp5kamp was dinsdagavond 11 juni een succes met 14 deelnemers. Ondanks de zwaardere 
gewichten voor de jongens C Sven Hurkmans en Wessel de Lange, hebben zij hele mooie prestaties 
geleverd. Knap gedaan jongens! De meiden C hebben zich gewaagd aan het kogelslingeren. Leuk 
dat jullie daar aan mee hebben gedaan! 
De uitblinkers waren toch voornamelijk bij speer, waarbij het tot op het laatst het spannend was. 
Daniël Hermus stond lang aan kop met een afstand van 35,89 m met Robert Florusse op de hielen 
met 35,62 m maar in de laatste pogingen werden beide mannen ingehaald door Wessel de Lange, 
die met een zwaardere speer een afstand bereikte van 36,91 m, en door Ruben van Ameijden, die de 
wedstrijd beëindigde met de verste afstand van 36,95 m. 
Het was weer een gezellige avond. Bedankt atleten en juryleden. De volgende en laatste wedstrijd is 
op 3 september waarbij ook de C/D's in de C-categorie weer mee kunnen doen. Tot dan. 
 
Toelichting op de uitslagen van de werpvijfkamp: [door Werkgroep Statistiek] 
 

Het online uitslagenverwerkingsprogramma Atletiek.nu voorziet niet in de mogelijkheid de juiste 
puntentelling te koppelen aan de uitslagen van een werpvijfkamp. De puntentelling in Atletiek.nu 
geeft punten als voor de individuele nummers, in plaats van die voor de werpvijfkamp.  
Clubstatisticus Piet Barends heeft de vijf op 11 juni volbrachte werpvijfkampen nagerekend en dat 
leverde de volgende punten op (de overige deelnemers hebben geen punten, want zij hebben niet 
aan alle vijf onderdelen deelgenomen): 
 
Ruben van Ameijden 2763 
Arie Overbeeke  1898 
Berry de Bruijn  1164 

Jeanine Katsman  2356 
Dini Grootenboer  2347 
 

 
 
TWEEDE EDITIE FORTIUS TRACK MEETING 
 
Op donderdagavond 13 juni werd voor het tweede achtereenvolgende jaar de Fortius Trackmeeting 
georganiseerd. Het was de vijfde wedstrijd van het Run2Day Rotterdam Baancircuit van 2019. 
Afgezien van een korte onderbreking vanwege een onweersbui, was de wedstrijd een succes. De 
formule van het lopen van een baanwedstrijd op ieders eigen niveau sloeg ook bij onze eigen leden 
aan: van de 155 deelnemers waren er 63 van Fortius. 
In het voorprogramma stonden een 600 en 1000 meter voor de jeugd. Op de 600 meter voor de jongste 
pupillen kwamen zes atleetjes af, allen van Fortius. Als beloning kregen zij na afloop een ijsje. De 1000 meter 
voor de oudere pupillen en de junioren C en D was populairder. Hier konden drie volle series worden 
samengesteld. De snelste van allemaal was Timo de Kok (JJC) van Fortius in 2:57,61. 
Het hoofdonderdeel was de 3000 meter, waarin verdeeld over vijf series 100 lopers van start gingen. In de 
eerste serie liepen de minst snelle lopers. Ook liepen daar atleten tussen die te snel waren voor deze serie, 
maar verzuimd hadden bij de inschrijving een tijd op te geven, waardoor zij automatisch in de minst snelle 
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serie werden geplaatst. Jammer, want lopen met tegenstand van je eigen niveau kan zo’n wedstrijd een stuk 
leuker maken. 
Het klapstuk van de avond was de laatste serie, waarin een verzameling zeer sterke lopers bijeen was 
gebracht. Jasper Boot van Leiden Atletiek ging er in 8:41,98 bij de mannen met de eerste prijs vandoor. De 
bonus voor een baanrecord liep hij mis, want hij bleef twee seconden boven het record dat Ruben 
Scheurwater vorig jaar had gelopen. Bij de vrouwen werd het baanrecord wel verbeterd. De winnares Hannah 
Oldroyd van Haag Atletiek liep de 3000 meter in 10:00,60, een verbetering van het baanrecord met 50 
seconden. 
Anco Oomsen was in 9:24,61 de snelste Fortiusloper. Ook Tom Wortel bleef in 9:54,20 binnen de tien 
minuten. Een opmerkelijke prestatie leverde ook C-junior Flint Beenen die de 3000 meter in 10:13,60 liep. Bij 
de vrouwen liep het kersverse Fortiuslid Luula Weldegebriel Tekie 10:39,6. Anna van Stigt liep in 11:45,13 
een mooi persoonlijk record. 
Hieronder staan de uitslagen van de lopers en loopsters van Fortius op de 3000 meter. De complete uitslagen 
zijn te vinden op Atletiek.nu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mannen 
Anco Oomsen MSen 9:24,6 
Tom Wortel MSen 9:54,2 
Flint Beenen JJB 10:13,6 
Lennaert den Hoed M35 10:33,9 
Mees Schneider JJB 10:52,0 
Henrik Barendregt M40 10:54,5 
Freek Bosveld JJB 11:11,1 
Peter Loopik M35 11:13,8 
Tim Leeman JJB 11:14,8 
Wilfred Krol M45 11:14,9 
Danny van de Fijnaart MSen 11:21,7 
Matthijs van Almen M40 11:24,7 
Ewoud van Houwelingen M35 11:26,1 
Robert Kuiper M45 11:39,3 
Peter ten Brink M50 11:45,3 
Sjon Vos M55 12:02,0 
Maurice Laparliere M40 12:26,7 
Menno van Rosmalen MSen 12:29,6 
Alex Adriaanse M40 12:38,6 
Albert Martens M55 12:38,7 
Frans Willem Engelhart M45 12:41,8 

Gerben van der Weert M45 12:48,0 
Bas Bosveld M45 12:51,2 
Ronald Kaijim M45 12:58,2 
Albert Klerk M35 13:02,2 
Daan van Strien M60 13:07,3 
Henk-Jan Vogelaar M45 13:16,6 
Henk Nugteren M65 13:37,2 
Alexander Saint-Denis MSen 13:48,2 
Fons van de Kar M60 13:49,4 
Rens Bodewes M65 14:08,4 
Peter van Zetten M45 14:52,0 
Leo Fioole M55 14:53,1 
 
Vrouwen 
Luula Weldegebriel Tekie VSen 10:39,6 
Anna van Stigt VSen 11:45,1 
Hanneke van Riel V40 12:05,7 
Gerda Huiskamp V50 12:45,4 
Annelies van der Kolk V45 13:02,7 
Esther Roodenburg VSen 13:30,9 
Cindy Frishert V35 14:42,5 

 

Start van de laatste 
serie 3000 m tijdens 
de Fortius Track 
Meeting. 
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UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd onder “uitslagen”: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius. Hieronder een samenvatting van de uitslagen in de afgelopen weken. 
 
Op de Open Hoeksch op zaterdag 18 mei in Oud-Beijerland liep Rochelle van Gulik (Vsen) de 100 m in 
12,75 s, waarmee zij zich al verbeterde ten opzichte van de eerder dit jaar gelopen wedstrijden. Het was de 
opmaat naar een nog snellere tijd tijdens de competitiewedstrijd op 26 mei in Zundert. Zie het wedstrijdverslag 
elders in deze nieuwsbrief. 
 

Savannah en Allysah Baily deden op zaterdag 18 mei mee aan een open baanwedstrijd in Rijen. Op het 
programma stond onder meer een meerkamp voor meisjes pupillen A1, waarin Allysah eerste werd met 
10,03 s op de 60 meter, 6,88 m op kogel, 3,82 m ver en 4:24,80 op de 1000 meter. Savannah (MJC) deed vier 
losse onderdelen. Ze won het kogelstoten met 10,55 m, werd tweede bij het discuswerpen met 21,77 m en 
vierde bij het speerwerpen met 22,83 m. De 80 meter liep ze in 11,82 s. 
 

De polsstokhoogspringsters Karlijn Schouten en Saskia van der Boor deden zaterdag 18 mei in Lisse mee aan 
de prestigieuze wedstrijd om de Ter Specke Bokaal. Karlijn werd in de polsstokwedstrijd voor vrouwen vijfde 
met 3,66 m en Saskia werd negende met 3,21 m. 
 

Op een zonnige Hemelvaartsdag (30 mei) reisden er zes atleten af naar Gorinchem om mee te doen aan de 
jaarlijkse recordwedstrijd. Maxim van Dorp mocht beginnen met de 80 meter horden en bleef net een tiende 
boven zijn eigen persoonlijk record. Duane van Dijkhuizen won het polstokhoogspringen met een hoogte van 
4.10 m. Bij het verspringen bij de meiden D was het feest aangezien Anniek de Lange het baanrecord 
verbeterde naar 5,28 m om het daarna weer kwijt te raken aan vriendin Cristy Pieter met 5,30 m. Bij het 
speerwerpen hadden Sven Hurkmans en Wessel de Lange veel last van de harde windvlagen en aangezien 
tegenwind niet bevorderlijk is voor het verbeteren van een persoonlijk record bleef Wessel twee en Sven drie 
meter verwijderd van een verbetering. Als slotstuk stond nog de 60 m sprint op het programma van de 
meiden D. Anniek de Lange verbeterde zich naar 8,23 s wat ongekend snel is, maar Cristy Pieter kreeg zelfs 
heel even de microfonist stil door een tijd van 7,92 s op de klok te zetten wat goed is voor een baanrecord, 
een clubrecord en een notering als vierde snelste tijd ooit gelopen door een Nederlandse atlete van die 
leeftijd.  
 

Op zondag 2 juni werd er in Wormerveer een wedstrijd van de Urban Pole Vault Series verwerkt. Karlijn 
Schouten en Saska van der Boor waren van de partij. Karlijn werd met 3,60 m zevende en Saskia werd met 
3,20 m negende. 
 

Op zondag 9 juni won Saskia in Hilversum een polshoogwedstrijd met 3,42 m.  
 

Twee atletes van Fortius waren door de selectie voor deelname gekomen voor de T-meeting op tweede 
pinksterdag in Tilburg. Karlijn Schouten (MJA) was toegelaten bij het polsstokhoogspringen, waar ze in een 
internationaal gezelschap vijfde werd met 3,85 m. Milet Hoornaar (VSen) deed het goed op de sprint. De 100 
meter liep ze in 12,85 s, helaas met een klein beetje teveel meewind. Op de 200 meter bleef de wind wél 
binnen het toegestane maximum en hier zette ze in 26,71 s een mooi persoonlijk record neer. 
 
 
COMPETITIEDATA 2019 
 

De nog resterende competitiewedstrijden voor Fortius van dit seizoen zijn: 
 

Junioren CD 
22 juni 
 

Junioren B 
23 juni  
15 september landelijke finale  

Junioren A 
1 september - NK Teams Junioren  
 

Senioren 3de divisie 
16 juni  
8 september promotie/degradatie 

 

Masters 
22 september landelijke finale 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

De oproep in de vorige nieuwsbrief heeft blijkbaar geholpen. Van 
diverse kanten kregen we mails met verslagen van wedstrijden en 
opmerkelijke resultaten. Van de halve marathon van Renesse 
ontvingen we zelfs twee aparte verslagen. Laten we dit erin 
houden en stuur ook vooral foto’s mee. Heb je ergens gelopen, 
een mooie ervaring opgedaan (of juist een minder leuke) en je wilt 
dat anderen daarvan kunnen profiteren, klim in de pen en stuur je 
kopie naar de nieuwsbriefredactie. Dat kan voor de volgende 
nieuwsbrief tot uiterlijk 15 juli op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Bart van Leeuwen stuurde ons een mail over de 
Halve Marathon van Hastings, onze zusterstad in 
Engeland. Al meer dan dertig jaar gaat er een groep 
lopers vanuit Dordrecht (Parthenon/Hercules en nu 
dus Fortius) naar de Hastings Half Marathon. 
Bart schrijft dat het jammer is dat er niets over in 
onze nieuwsbrief heeft gestaan. En dat vinden we 
ook jammer, maar hoe geautomatiseerd de wereld 
tegenwoordig ook is, onze computers kunnen dit 
soort berichten natuurlijk niet zelf uit de lucht halen 
en genereren. Dus er zal altijd iemand een stukje 
moeten schrijven, vooral voor dit soort 
evenementen waar we via onze normale 
zoektermen niet achter komen. 
Een beetje laat dus, want de wedstrijd vond plaats 
op 24 maart, maar we willen hier toch nog graag 
even aandacht aan besteden. 
Hermann Groenevelt gaat ook al meer dan 25 jaar 
mee naar Hastings en hij zorgde dit jaar voor een 
primeur. Voor het eerst in de geschiedenis wist een 
Dordtenaar beslag te leggen op een eerste plaats in 
deze met 4000 deelnemers een van de grootste 
halve marathons van Engeland. Hermann liep in zijn 
leeftijdscategorie M75 met bijna negen minuten 
voorsprong naar de overwinning in 2:17:51. We 
mogen wel spreken van een geweldig resultaat. Hij 
won daarmee een beker en een waardebon (graag 
volgende keer een foto van Hermann met beker 
meesturen en als het even kan ook de resultaten 
van de andere Fortiusdeelnemers, red.). 
 
Op woensdagavond 15 mei werd in Zwijndrecht de 
Verkerkloop gehouden. Terecht werd ik er op 
gewezen dat deze loop niet in de kalender in de 
nieuwsbrief voor kwam. Dit is inderdaad een misser, 
maar werd veroorzaakt door het feit dat deze loop 
op veel van de gebruikelijke loopsites niet werd 
vermeld en ook niet bij de KNAU was aangevraagd. 

Uiteraard wisten velen van Fortius deze loop toch 
wel te vinden. Bij de dames op de 5 km waren er 
overwinningen voor Annemarie Kersbergen (Sen) 
en Nay Seddik (V40). Bij de mannen waren het 
Erwin van Diemen (M45) en Jan Faes (M60) die er 
met de overwinning vandoor gingen. Ook op de 10 
km wist Fortius overwinningen mee naar huis te 
nemen: Anna van Stigt (VSen), Mieke Salden (V55) 
en José Spiertz (V65) tekenden daarvoor. Een 
overzicht van bekende namen, dat we uit de lange 
uitslagenlijsten wisten te vissen (zonder pretentie 
compleet te zijn): 
 

5 km 
VSen: 1 Annemarie Kersbergen 19:06 
 3 Saskia Kersbergen 20:59 
V40: 1 Nay Seddik 20:00 
V45: 13 Maria Hurtado Blanco 27:41 
V50: 4 Brenda Andriese 25:39 
 8 Esther Hofland 29:03 
V55: 9 Yvonne Brilman 29:22 
 13 Jacqueline Durinck 32:06 
MJ: 40 Thomas van Roosmalen 21:45 
M35: 15 Ewoud van Houwelingen 19:31 
M45: 1 Erwin van Diemen 18:28 
M50: 4 Cor Hamels 19:24 
M55: 12 Leo Fioole 25:24 
M60: 1 Jan Faes 20:46 
 

10 km 
VSen: 1 Anna van Stigt 42:54 
 11 Laura Breeman 52:29 
V55: 1 Mieke Salden 57:56 
V65: 1 José Spiertz 1:03:53 
M45: 19 Marco Huijsdens 46:54 
M50: 10 Marcel Liefbroer 45:42 
M65: 4 Johan Brilman 49:03 
 5 Leo Boelens 50:05 
 6 Johan de Jong 50:23 
 7 Chris den Hartog 51:08 
 8 Henk Bouw 52:21 

Foto Jos Nieuwland 
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Op zaterdag 18 mei werd in Heukelum een vervolg 
gegeven aan het Grote Rivieren Loopcircuit. Het 
betrof hier de 10 km lange Krakelingenloop. Bij de 
vrouwen dwongen Nay Seddik als tweede en 
Hanneke van Riel als derde bij de V35 een plaats 
op het podium af. Bij de mannen reikte Lennaert 
den Hoed het verst met zijn vierde plaats bij de 
M35. 
 

Uitslagen 10 km: 
MSen: 15 Marco Troost 42:01 
M35: 4 Lennaert den Hoed 38:33 
 9 Henrik Barendregt 41:52 
 15 Ewoud van Houwelingen 43:48 
 17 Matthijs van Almen 44:30 
M45: 8 Jan-Willem Mennink 41:07 
 29 Gijs van Andel 48:42 
 34 Albert Martens 49:48 

 50 Maurits van Vijfeijken 57:27 
 52 André Alderliesten 1:00:05 
M55: 8 Sjon Vos 44:02 
 31 Johannes de Jong 52:20 
 54 Kees Gladpootjes 57:49 
V35: 2 Nay Seddik 44:00 
 3 Hanneke van Riel 45:54 
 8 Cindy Frishert 55:38 
 10 Thirza Monster 58:25 
V45: 11 Toos Volmer 54:05 
 15 Margo Naaktgeboren-Kleijn 57:21 
 18 Mieke Salden 59:03 
 21 Ellen Visser 1:00:47 
 
5 km recreatie vrouwen: 
 29 Myriam Ligtenberg 30:58 
 30 Karin Stam 30:58 

 
 
Veel enthousiaste Fortiuslopers aanwezig bij de Halve van Renesse 
 
Op zondag 19 mei ging een grote groep Fortiuslopers naar Renesse om 
deel te nemen aan de halve marathon. Het blijft nog steeds moeilijk de 
namen correct weer te geven zonder iemand te missen, ondanks dat de 
redactie van twee kanten hulp kreeg van deelnemers. Irene Vink schreef 
dat het een grote groep was en bij gebruik van de zoekterm Dordrecht alle 
deelnemers uit Dordrecht tevoorschijn komen. Maar ze voegt er aan toe dat 
ze ook al die namen niet kent. Bovendien lijkt het me ook nog kunnen dat er 
mensen missen omdat niet ieder Fortiuslid in Dordrecht woont. Maar ze 
stuurt er wel vier foto’s bij, dus dat fleurt de nieuwsbrief lekker op. Ook 
Bianca Gerritsen stuurde ons een mail met een verslag en foto’s. Zij meldt 
dat er vorig jaar maar een handjevol van Fortius deelnamen, maar dat het 
er nu meer dan 20 waren, maar geeft geen namen. In plaats daarvan wel 
een leuke impressie van deze wedstrijd. Door de twee bijdragen te 
combineren, hierbij een sfeerimpressie van de wedstrijd, met dank aan 
Irene Vink en Bianca Gerritsen. 
 
Irene: “De route was prachtig, over het strand en door de 
duinen. Zwaar parcours, lekker uitdagend. Het weer was 
vies, regen en best koud, maar daardoor had iedereen wel 
heerlijk gelopen. De sfeer was goed, uitstekende 
verzorgingsposten onderweg. Kortom, het was weer een 
heel gezellige dag!” 
Bianca (loopgroep Wietse): “Een halve marathon met start 
en finish midden in het centrum van Renesse en een 
geweldig maar zwaar parcours, bijna vergelijkbaar met een 
trail. Zelf vind ik het heerlijk om hier te lopen, te kunnen 
genieten van de prachtige omgeving en je tijd een beetje 
los te kunnen laten. Mijn loopmaatjes ook enthousiast 
gemaakt en zelfs met hen twee weken voor de wedstrijd 
een deel van het parcours alvast gelopen. Altijd fijn om te 
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weten dat als je na een kilometer of zeven over het strand 
gelopen hebt en denkt het ergste gehad te hebben, dat dan 
het zwaarste stuk nog moet komen. Na het strand ga je 
door de Boswachterij bij Westenschouwen over zand en 
bospaden om vervolgens uit te komen bij de Zeepeduinen, 
daar doorheen te lopen en te eindigen met een flinke 
heuvel mul zand omhoog. Dit allemaal gedaan hebbende is 
het nog zo’n 5 km naar de finish over asfalt en 
schelpenpaadjes. Helaas vandaag geen zon in Zeeland 
maar wel prima loopweer, bijna geen wind, wel af en toe 
regen en niet te vergeten laag water. Veel lopers hebben 
dan ook een prima prestatie neergezet met ieder een eigen 
record of doelstelling en zelfs twee podiumplekken voor 
Fortius. Ik heb er enorm van genoten en hoop dat we 
volgend jaar weer allemaal mee kunnen doen.” 
 

Die twee genoemde podiumplaatsen waren voor Roy Werner en Irene Vink, die beiden in hun categorie 
tweede werden. Maar ook Jürgen Gerritsen bereikte met zijn derde plaats het podium. Op zoekterm Dordrecht 
vind ik 28 deelnemers, ook ik ken niet alle namen. Om niemand te kort te doen, hieronder alle 28, met het 
risico dat er niet Fortiusatleten tussen staan: 
 

MSen: 2 Roy Werner 1:19:58 
 55 Robbert-Jan de Smit 1:52:44 
 100 Jeroen Brouwers 2:16:20 
M40: 33 Gertjan Ophorst 1:45:01 
 46 Herbert ten Have 1:47:08 
 66 Norwin Mingaars 1:51:48 
 101 Marco Wink 1:58:57 
 108 Mark Ophorst 2:01:09 
 136 Rolf Ketelaar 2:10:35 
 137 Jeffry de Ridder 2:10:24 
 159 Govert van Andel 2:23:14 
M55: 3 Jürgen Gerritsen 1:35:45 
 5 Sjon Vos 1:40:13 
 12 André Lodder 1:49:15 
 32 Willem Pankow 2:00:44 
 46 Fons van de Kar 2:09:05 
 

VSen: 35 Tamara Wabeke 2:18:14 
V40: 17 Monique Steenhoek 2:02:43 
 40 Toos Volmer 2:10:26 
 41 Sonja van der Stelt 2:10:30 
 45 Anja Melkert 2:11:56 
 54 Karoline ’t Lam 2:14:26 
 55 Sandra Klein 2:14:53 
 66 Nicole Nieuwland 2:16:49 
 67 Bianca Gerritsen 2:16:47 
V55: 2 Irene Vink 1:57:19 
 7 Willy Diepeveen 2:09:34 
 12 Astrid van Tricht 2:16:46 
 
 
 
 

14 



 

 

In Hoogvliet werd op 25 mei een halve marathon 
gelopen waaraan ook Nay Seddik deelnam en won 
bij de V45 in 1:35:00. Roy Werner eindigde als 
tweede bij de M35 en ook overall, dat wil zeggen 
dat hij ook alle senioren achter zich liet. Zijn tijd 
was 1:16:04. Op de derde plaats bij de MSen 
eindigde de Dordtenaar René Crielaard in 1:21:40. 
Geen idee of deze loper Fortiuslid is, maar zo niet, 
dan zou het misschien goed zijn hem te 
benaderen. 
 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, werd in 
het recreatiegebied de Elzen, door de Dordtse 
triathlonvereniging TVD de Smulbosloop 
gehouden. Zoals we de laatste jaren gewend zijn 
werden er een 5 km en een 10 km gelopen. Het 5 
km lange parkoers voerde over fietspaden, maar 
ook over half verharde bospaden, waarbij ook het 
zogenaamde smulbos werd gepasseerd. Uiteraard 
waren er onder de deelnemers op deze vrije dag 
veel Dordtenaren. Ook  Fortiusatleten gebruikten 
de loop als serieuze snelheidstest of als 
trainingsloop. Op de 5 km won de talentvolle 
Fortiusjunior Flint Beenen in een goede 18:12. Bij 
de dames werd juniore Novi Hermus vijfde in 23:05 
en hield Margriet Halbertsma nog achter zich. Op 
de 10 km won Tom Wortel bij de heren en bij de 
dames werd Anna van Stigt net voor Nay Seddik 
keurig tweede. Wie er precies wel en niet 
Fortiuslid was, is moeilijk te achterhalen, vandaar 
dat er hier een lijstje van voor de redactie bekende 
namen volgt. Dus dat zal zeker niet compleet zijn. 
 
5 km mannen 
 1 Flint Beenen 18:12 
 8 Freek Bosveld 20:06 
 26 Bas Bosveld 22:39 
 31 Daan van Strien 23:16 
 41 Rens Bodewes 24:45 
 50 Bas Nagtegaal 26:01 
 53 Maurits van Vijfeijken 26:37 
 
5 km vrouwen 
 5 Novi Hermus 23:05 
 6 Margriet Halbertsma 23:25 
 9 Ellen Visser 26:46 
 21 Myriam Ligtenberg 28:27 
 
10 km mannen 
 1 Tom Wortel 36:39 
 2 Léan de Ruiter 36:53 
 11 Joris Wulfert 42:12 
 39 Erik Jan Rem 46:25 

 60 Ton Wulfert 49:35 
 68 Johan de Jong 50:53 
 97 Arie Pankras 55:25 
 119 Dick Piket 59:36 
 
10  km vrouwen 
 2 Anna van Stigt 42:43 
 3 Nay Seddik 42:47 
 6 Gerda Huiskamp 47:22 
 7 Annelies van der Kolk 47:52 
 33 Daniëlle van Zoest 56:52 
 34 Maria Hurtado Blanco 57:16 
 51 José Spiertz 1:05:14 
 
Ook op 30 mei werd de bekende Golden Ten in 
Delft gelopen. Hieraan deden Patricia Beijl en 
Johan Kamsteeg mee. Patricia werd fraai tweede 
bij de V60 en liep de 10 km in 49:15. Johan kwam 
uit bij de M60 en werd in die categorie 68ste in 
59:36. 
 
Van Roy Werner kregen we een mailtje waarin hij 
zijn laatste resultaten meldde. Die zijn in de diverse 
verslagen hierboven al vermeld, maar de 
belangrijkste hadden we gemist. Op 31 mei liep 
Roy in Klaaswaal een persoonlijk record op de 10 
km in 34:21. Vorig jaar liep hij daar nog bijna 
drieënhalve minuut langzamer (37:49), wat laat 
zien hoeveel progressie hij heeft gemaakt. Zijn 
vizier is nu gericht op de beste Fortius-jaartijd op 
de 10 km,  in handen van Tom Wortel met 34:05. 
Hij wil daar eerst voor gaan voordat hij in het najaar 
weer langere afstanden hoopt te gaan lopen. Maar 
hij zal dan waarschijnlijk ook nog rekening moeten 
gaan houden met Anco Oomsen (34:33 in 
Papendrecht). Wat Roy wel dwars lijkt te zitten is 
dat hij zo vaak tweede wordt, hij vergelijkt zichzelf 
al met Joop Zoetemelk. Maar, zoals hij schrijft, het 
komt goed, want zijn trainster Irene (Vink, red.) is 
de eeuwige eerste. 
 
Op zaterdag 1 juni won Nay Seddik de 4 mijl van 
Papendrecht, waarvoor ze 26:17 nodig had. Op de 
tweede plaats eindigde Hanneke van Riel in 27:49. 
 
Drie weken na Heukelum werd het Grote Rivieren 
Loopcircuit op 8 juni in Papendrecht vervolgd bij de 
Nationale Lenteloop van AV Passaat. Deze loop 
ging over 10 km en er waren ook weer 
recreatielopen over 5 km en diverse 
competitielopen over kortere afstanden voor de 
jeugd (zie ook de jeugdrubriek in deze nieuwsbrief). 
Anna van Stigt gaat steeds harder lopen en dat liet 
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ze in Papendrecht zien door de overwinning bij de 
vrouwen te pakken. Ook Anco Oomsen deed 
goede zaken door derde te worden bij de heren. 
 
10 km 
MSen 
 3 Anco Oomsen 34:33 
 8 Tom Wortel 36:43 
M35 
 8 Lennaert den Hoed 38:25 
 14 Henrik Barendregt 41:29 
 17 Peter Loopik 42:40 
 23 Alex Adriaanse 45:00 
 29 Albert Klerk 46:42 
 55 Jeffry de Ridder 54:34 
M45 
 42 Gijs van Andel 47:44 
 43 Albert Martens 47:50 
 49 Jan-Willem Mennink 50:06 
 60 Maurits van Vijfeijken 53:31 
M55 
 9 Sjon Vos 43:02 
 17 Arie Kuperus 48:13 
 25 Arie Nouwen 49:46 
 28 Johan de Jong 50:39 

 47 Kees Gladpootjes 56:12 
VSen 
 1 Anna van Stigt 42:19 
V45 
 9 Jacqueline Koene 50:34 
 10 Sandra Klein 50:57 
 18 Toos Volmer 53:14 
 22 Ellen Visser 54:35 
 23 Margo Naaktgeboren 55:05 
 
5 km recreatie mannen 
 59 André Alderliesten 26:37 
5 km recreatie vrouwen 
 38 Myriam Ligtenberg 29:04 
 
Tijdens de Pagnevaartloop in Oudenbosch op 
woensdag 12 juni werd Teun van Os 23ste op de 10 
km bij de M45. Teun liep deze 10 km in 52:35. 
 
Op donderdagavond 13 juni deden veel 
wegatleten mee aan de 3000 m van de Fortius 
Track Meeting. Uitslagen van alle Fortius 
deelnemers staan bij de rubriek Baan en 
Indoor op pagina 10  van deze nieuwsbrief. 

 
 

 Wedstrijden in juni, juli, augustus 
 

Hieronder weer een selectie van wat er zoal in de regio te vinden is de komende maanden. In 
de zomermaanden zijn wedstrijden en prestatielopen schaars en geconcentreerd in 
vakantiegebieden. Dus langs de kust is er altijd wel wat te vinden, maar mogelijk ook in de 
gebieden waar jij op vakantie gaat. Kijk dan op de bekende sites zoals www.hardlopen.nl of 
www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. Maar eerst lopen we 
natuurlijk allemaal de Zoomer Wantij Run op 26 juni. 
 

Juni 
 

19 Gilze   Hardloopgala   www.hardloopgalagilze.nl 
20 H.-I.-Ambacht  Inner Circle Run  www.innercirclerun.nl 
23 Roosendaal  Halve Marathon  www.halvemarathonroosendaal.nl 
23 Boskoop  Bentwoudrun   www.bentwoudrun.nl 
26 Dordrecht  Zoomer Wantij Run  www.zoomerwantijrun.nl 
29 Oosterhout  Oosterhoutse Trail  www.oosterhoutsetrail.nl 
30 Berkel Enschot Galgenloop   www.galgenloop.nl 
 

Juli 
 

 3 Werkendam  Van der Straatenloop www.runabit.nl 
 6 Chaam  Chaamloop   www.chaamloop.nl 
 6 Schipluiden  Kadeloop   www.kadeloop.nl 
14 Den Haag  Strandmarathon  www.denhaagstrandmarathon.nl 
14 Noordwijk  10 van Noordwijk  www.10vannoordwijk.nl 
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17 Westkapelle  Stratenloop   www.dynamica-sport.nl 
18 Rijen   Zomeravondlopen (1) www.zomeravondlopen.nl 
25 Rijen   Zomeravondlopen (2) www.zomeravondlopen.nl 
27 Heeze (N-B)  Strabrechtse Heide Trail www.trail-events.com 
 

Augustus 
 

 1 Rijen   Zomeravondlopen (3) www.zomeravondlopen.nl 
 4 Utrecht  Panboscross   www.u-track.nl 
 8 Rijen   Zomeravondlopen (4) www.zomeravondlopen.nl 
 9 Ouddorp (Z-H) Strandloop   www.avflakkee.nl 
10 Wolphaartsdijk 15 km wegwedsstrijd www.av56.nl 
15 Ouddorp (Z-H) (Kwart) Marathon  www.kwartmarathon.nl 
 
 

OPROEP VRIJWILLIGERS DRECHTSTADLOOP 
 

Beste clubgenoten, 
 

We hebben in 2018 een prachtige twaalfde editie van de DrechtStadLoop mogen neerzetten. Dat lukt nooit 
zonder alle liefhebbers die de loopsport een warm hart toedragen. Op de wedstrijddag waren er 220 helpers in 
touw, waarvan 120 uit eigen gelederen. Daar zijn wij als organisatie heel blij en trots op. Zij vormen het 
kapitaal van onze vereniging. 
De dertiende DrechtStadLoop staat alweer op de agenda van 2019 en zal gehouden worden op 3 november. 
Ook dan zal de hectiek in de laatste weken weer toeslaan. Het is voor enkele organisatoren namelijk een 
behoorlijke belasting om steeds meer ballen in de lucht te houden. Om daar wat druk weg te nemen zoeken 
we liefhebbers die enkele deelfuncties voor hen uit handen kunnen nemen. Het gaat vaak om werkzaamheden 
van korte of wat langere duur. Het is in de meeste gevallen niet nodig om de vergaderingen bij te wonen. Is er 
interesse in een onderdeel dan kunnen we daar uitleg over geven. 
Spring op de al rijdende trein en wordt onderdeel van een prachtig evenement dat al niet meer weg te denken 
is uit Dordrecht. Kijk eens naar de onderstaande punten waarbij het huidige bestuur graag ondersteuning zou 
willen krijgen. De onderdelen staan in willekeurige volgorde. Zit hier een onderdeel bij, neem dan contact op 
met Peter Slijkoord (pslijkoord@kpnmail.nl) of Cor van der Steen (corvandersteen@xs4all.nl). 
 

• Secretaris. Onze secretaris stopt er na drie jaar mee en wil graag zijn opvolger inwerken. Dit is de 
enige functie waarbij de vergaderingen bezocht moeten worden (gemiddeld 1 x per maand). 

• Coördinator van het flyeren bij wedstrijden in en vooral buiten Dordrecht. 
• Lid van het team dat gaat flyeren. Liefst 3 tot 5 personen. 
• Hulp bij de opbouw en afbouw startfinish gebied (op de wedstrijddag). 
• Lid van het belteam - het belteam neemt contact op met de verkeersregelaars aan de hand van een 

bellijst. 
• Coördinator bedrijvenloop (computerwerk). 
• Beheer kleedruimten (op de wedstrijddag). 
• Beheer afgifte kostbare goederen (op de wedstrijddag). 
• Coördinatie uitgifte startnummers. 
• Inrichting en beveiliging van het parcours. 
• Ophalen en retourneren sponsormateriaal. 
• Coördinatie van het klaarmaken van lunchpakketten en de distributie daarvan. 

 

Beste clubgenoten. Laat wat van je horen en maak met ons de DrechtStadLoop tot een nog groter en 
aansprekender evenement. 
 

Het bestuur van de DrechtStadLoop: www.drechtstadloop.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 Kiki en Daniel Hermus] 
 
KRAKELINGENLOOP TE HEUKELUM OP ZATERDAG 18 MEI 2019 
 
Op deze ochtend stond er weer een wedstrijd 
gepland uit het Toyota Schouten Grote Rivieren 
loopcircuit. De jeugdleden lopen in deze 
wedstrijd een ronde van 1, 2 of 3 vierkanten 
door een woonwijk. Dat de start van een 
stratenloop niet altijd goed gaat is te zien op de 
foto. Op de achtergrond ligt Ruben van 
Roosmalen op de grond door een botsing met 
Eva Blokland van Passaat, uiteindelijk leidde 
deze valpartij tot een DNF (Did Not Finish) 
achter zijn naam. 
In de jongste categorie, geboortejaren 2011 en 
later, liep Pepa Hermus mee. Zij finishte hier als 
zevende meisje.  
In de tweede categorie, geboortejaren 2008 t/m 2010, liep Tula Hermus mee bij de meisjes. Zij werd 
zesde in deze groep. Bij de jongens liepen Luuk Bosveld en Yerne Biesterveld mee en zij finishten op 
respectievelijk de eerste en tweede plaats. 
Als laatste startte de derde categorie, geboortejaren 2006 en 2007, met Novi Hermus bij de meisjes 
en Thomas van Roosmalen bij de jongens. Novi finishte op plek 1 en Thomas op plaats 5. 
 
 
VAN GOGHLOOP ZUNDERT, ZATERDAG 1 JUNI 2019 
 
De zusjes Hermus stonden op deze mooie zonnige middag 
aan de start bij deze leuke loop door de winkelstraat van 
Zundert. Jongste telg Pepa stond aan de start bij de 
categorie meisjes t/m 5 jaar en finishte hier als derde. Zus 
Tula startte in de categorie meisjes 8 jaar en eindigde daar 
op plek 2. Als laatste was de oudste zus Novi aan de beurt in 
de categorie 11/12 jaar waar zij er met de winst vandoor 
ging. Een 1-2-3’tje voor de zusjes! 
 
 
 
 
 
 

Luuk en Yerne meteen na de start  op kop, maar Ruben ligt 
op de  grond. 

Novi op de hoogste trede in Zundert. 
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LENTELOOP PAPENDRECHT, ZATERDAG 8 JUNI 2019 
 
Op een zeer winderige en regenachtige zaterdag-
middag werd in Papendrecht de Lenteloop 
georganiseerd. De allerkleinsten hadden het geluk 
om “alleen” met harde wind te lopen, de oudere 
kinderen kregen daar ook nog de regen bij. 
Als eerste was de categorie 0 aan de beurt met aan 
de start Mats Grootenboer. Hij werd 109de van de in 
totaal 126 jongens die meeliepen. 
In de volgende categorie waren het Noah van 
Bezooijen en Anne Schoester die aan de start 
stonden. Noah finishte als tiende en Anne mocht als 
tweede op het podium plaatsnemen. 
Luuk Bosveld, Ruben van Roosmalen, Yerne 
Biesterveld en Tula Hermus waren de 
vertegenwoordiging van Fortius in categorie 3. Tula 
eindigde op plaats 10, terwijl Luuk, Ruben en Yerne 
respectievelijk op plek 1, 2 en 4 eindigden. 
Als laatste waren Thomas van Roosmalen en Novi 
Hermus aan de beurt. Thomas finishte op plek 4 en 
Novi op plek 3.  
 
 
Enkele jeugdleden namen ook deel aan de Smulbosloop in de Elzen op Hemelvaartsdag en aan de 
3000 m van de Fortius Track Meeting op 13 juni. Resultaten zijn te vinden in de rubrieken Weg en 
Veld en Baan en Indoor.  
 
 
 

 
[Advertentie] 

 
 
 
  

Luuk Bosveld met straatlengte voorsprong volgt de 
voorfietsende clown op weg naar de overwinning. 
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EERLIJKE COMPETITIE 
 
De lengte van de Nederlandse man is nagenoeg normaal verdeeld. Voor de leeftijds-
categorie 25-34 jaar, de topsportleeftijd, is het gemiddelde iets meer dan 1,83 m met een 
standaarddeviatie van ongeveer 8 cm. Dit betekent dat ruim 2 op de 100 langer is dan 
1,99 m, ruim 1 op de 1000 langer dan 2,07 m en 2 op 10000 langer dan 2,15 m. Er lopen 
in Nederland in die leeftijdsgroep een paar honderd mannen rond die groter zijn dan 
2,15 m. En daar is dus niets abnormaals aan. Het aantal slinkt rap als we de ondergrens 
nog hoger leggen. De grootste Nederlandse man voor zo ver bekend was Albert Johan 
Kramer, 2,42 m (schoenmaat 65). Rigardus Rijnhout, beter bekend als de Reus van 
Rotterdam was 2,38 m. Voor hem werd een standbeeld op ware grootte geplaatst in het 
wijkpark van het Oude Westen in Rotterdam. Ga er maar eens naast staan om te 
ervaren wat die lengte betekent. Deze twee Nederlandse reuzen konden hun lengte niet 
in de sport uitbuiten omdat hun lichaam niet optimaal functioneerde, al maakte Kramer 
zijn lengte wel te gelde door op te treden met zijn zwager Josef, die slechts 69 cm was. 
Wie in de sport wel van zijn lengte kon profiteren was NBA-basketballer Rik Smits, die 
met 2,24 m nog altijd tot de top 5 Nederlands langste mannen behoort. Hij was een van 
de best verdienende Nederlandse sporters en basketbalde naar schatting $125 miljoen 
bij elkaar. Niemand die er bezwaar tegen maakte dat hij zijn lichaamslengte uitbuitte. Al 
was hij dan uitzonderlijk lang, er was niets abnormaals aan, die uitzonderlijke lange 
mannen, maar ook korte mannen, maken de standaard normaalverdeling nu juist wat het 
is. 
En precies daaraan denkt de IAAF nu paal en perk te moeten stellen. De natuurlijke 
verdeling van lichaamskenmerken wordt ergens arbitrair afgekapt en alles wat daar 
boven of daar onder zit mag niet meer meedoen of moet door aanpassingen of 
medicijnen maar zorgen dat men terug in het gareel komt. Al een jaar geleden stelde de 
atletiekbond de testosteronlimiet voor vrouwen op 5 nanomol per liter bloed, waarvan 
vooral de Caster Semenya de dupe zou worden (zie column juni 2018). Vervolgens werd 
er bepaald dat vrouwen met een testosterongehalte boven deze limiet alleen aan 
wedstrijden mochten deelnemen als zij via medicijngebruik hun testosteron zouden 
terugbrengen. Een soort verplichte doping dus eigenlijk. Semenya heeft dit terecht 
aangevochten, maar dreigt het gevecht te gaan verliezen nu ook het internationaal 
sporttribunaal CAS de regel van de IAAF geschikt en proportioneel vindt om integere 
competitie mogelijk te maken.  
Maar wat is integere competitie? Er zijn misschien wel meer dan twintig variabelen die 
invloed op prestaties hebben en daarvan is testosteron er slechts een, waarvan 
overigens nog niet eens onomstotelijk bewezen is dat het de prestaties bevordert. 
Moeten we dan op al die factoren limieten gaan stellen om een eerlijke sport te krijgen? 
Het komt allemaal neer op de bekende paradox in de sport: gelijke omstandigheden voor 
alle deelnemers maar wel winnaars en verliezers wensen. 
Als Semenya geen 800 m meer mag lopen zou Rik Smits niet hebben mogen 
basketballen en moeten we hoogspringers en hordelopers met in verhouding erg lange 
benen ook uitsluiten van competitie, of hun benen laten inkorten. Lijkt me geen goed 
idee. 
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AGENDA 

 
JUNI 
 
Donderdag 20 H.-I.-Ambacht Inner Circle Run 
 
Zaterdag 22  Papendrecht Competitie Junioren CD 
 
Woensdag 26 Dordrecht  Zoomer Wantijrun 
 
Zaterdag 29  Dordrecht  Dirk Kuyt Foundation Cup RaceRunning Zuid West 
 
JULI 
 
Maandag 1  Dordrecht  Zumba in de open lucht 
 
Zaterdag 6  Dordrecht  Pupillencompetitie 
 
 
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 juli 2019 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van juli 2019.  
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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 
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 loopgroepen (5 niveaus) 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Woensdag  vanaf 19:15 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus) 
Dinsdag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroepen ma/do (2 niveaus) 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 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 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking / 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Woensdag  vanaf 19:15 uur 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
Kick FUN & Boxing 
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
 
 
 

Kickboxing 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden bij Fortius (april - oktober) 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden gymzaal Stadspolders (oktober - april) 
Vrijdag  20:00 – 21:30 uur: gevorderden 
Zondag  10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar 
Zondag  11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar 
     recreatief + gevorderden 
 
Worstelen 
Dinsdag  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 jaar 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: Flowyoga 
Woensdag 09:00 – 10:00 uur: BBB – Body Shape 

09:00 – 10:00 uur: Total Body Workout 
17:00 – 18:00 uur: Streetdance 7 – 12 j 
18:00 – 18:45 uur: Zumba 

  18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
  19:45 – 20:40 uur: Powerpump 
  20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape 

Donderdag 09:00 – 09:55 uur: Pilates 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: Flow Yoga 
Vrijdag  09:00 – 09:55 uur: Powerpump 

09:00 – 09:55 uur: Total Body Workout 
  13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi 
  18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20 

Zaterdag 09:15 – 10:10 uur: Zumba 
  10:15 – 11:15 uur: Powerpump 
 
Racerunners 
Woensdag 17:00 – 18:00 uur 
Zaterdag 09:30 – 10:30 uur 
 
Voor meer details en laatste wijzigingen zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen-
fortius/fitness/groepslessen 

 

Logo door Elise Beljaars 
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