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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 de derde week van juni verschijnen. 
Kopij kunt u uiterlijk tot 15 juni 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, 
 
Hierbij de FORTIUS nieuwsbrief mei 2018. De 
competities zijn weer begonnen en Fortius  doet het 
goed. Vandaar veel nieuws over de competities. Ook 
werden er veel clubrecords gebroken en verschenen 
nogal wat Fortius atleten in de bestenlijsten indoor. 
Soms hebben we moeite de record- en ranglijsten-
pagina te vullen, nu was het nauwelijks op één 
pagina te krijgen. Uiteraard heeft de redactie er 
helemaal geen probleem mee als we moeten 
uitbreiden naar twee pagina’s. Na de marathon van 
Rotterdam bleken de meeste wegatleten even rust in 
te bouwen, want heel veel uitslagen werden niet 
gevonden. Dus plaats voor andere stukjes, zoals  
aankondigingsflyers en een stukje over de Two Oceans Marathon. 
Vanwege het overlijden van de beste marathontrainer die Nederland ooit gekend heeft, is het 
deze maand een dubbele column geworden. In het kader hierboven een van zijn gevleugelde 
uitspraken, die zeker van toepassing is op al onze leden en trainers die de sport serieus nemen.  
Binnenkort gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in, ook wel de 
privacywet genoemd. Zoals uit de rubriek van onze secretaris blijkt is ook Fortius zich aan het 
beraden op wat dit voor de administratie, communicatie, website en nieuwsbrief voor gevolgen 
heeft. Maar dat zullen we in de toekomst wel zien, voorlopig een nieuwsbrief zoals u die 
gewend was. 
 
Stuur verslagen, foto’s (graag als losse files), op- en aanmerkingen en andere kopij naar 
de redactie voor de uiterste inzenddatum van 15 juni: 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  
 

 

Een atleet moet op tijd in 
vorm zijn 

 
Een trainer moet ALTIJD in 

vorm zijn 
 
 

Bob Boverman  
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

• Het bestuurslid Anja van Giels is, om persoonlijke redenen, gestopt met haar 
bestuurswerkzaamheden. Het bestuur vindt het jammer, maar respecteert haar besluit. 
Anja is niet verloren voor Fortius  en zij zal blijven deelnemen in de Wedstrijd 
Organisatie Commissie baan. Anja hartelijk bedankt voor je werkzaamheden binnen het 
bestuur. 

 
• Door het vertrek van Anja zijn er momenteel twee vacatures binnen het bestuur. Het 

bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe jonge bestuursleden. De voorkeur gaat uit naar 
iemand uit de atletiek en uit de jeugd. Informatie kan ingewonnen worden bij de 
voorzitter Jan van Haren of het bestuurslid Martin Matse. 

 
• Het concept verslag van de ledenvergadering van 28 maart 2018 is beschikbaar en 

geplaatst op de website. Let wel, het is een concept. In de ledenvergadering van 27 
maart 2019, wordt deze definitief vastgesteld. 

 
• Op 2 mei is op woensdag van 17:00 tot 18:00 uur bij Fortius  gestart met een pilot Race 

Running in samenwerking met Rijndam Revalidatie. Race Running is para-atletiek voor 
mensen met een lichamelijke beperking, die niet zelfstandig kunnen lopen of rennen. 
De pilot beperkt zich aanvankelijk tot kinderen in de pupillenleeftijd. Wil je meer weten, 
zie de website: www.racerunning.nl. 
 

• Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing voor alle organisaties (dus ook Fortius ), die gegevens van personen (leden 
van Fortius ) in een bestand (ledenadministratie) bewaren. Deze organisaties moeten 
zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dit geldt zowel voor het 
bewaren in digitale bestanden als mappen op een plank. Momenteel is het bestuur 
bezig om de vereniging AVG-bestendig te maken. Hierover zal later gecommuniceerd 
worden. 

 
• Na de grote verbouwing moesten er nog aanpassingen in de kantine plaats vinden. Op 

5 en 6 mei heeft een groep leden hard gewerkt om de laatste werkzaamheden, zoals 
het verven van de wanden, verplaatsing van de prijzenkasten, aanpassen verlichting, 
de bar voorzien van tegels in de clubkleur cyaan en andere werkjes. Hiermede is een 
einde gekomen aan de verbouwing. In de zomervakantie zal de vloer achter de bar en 
in de keuken worden voorzien van een nieuwe vloer. Dit houdt in dat de keuken geheel 
leeg gemaakt moet worden en er achter de bar niet gewerkt kan worden. Om toch de 
leden beperkt te kunnen voorzien van drankjes zal er een noodbar geplaatst gaan 
worden. Hierover zal in de komende maanden nog informatie volgen. Overigens 
bedankt het bestuur de vele leden, die mee gewerkt hebben aan de verbouwing. 
Klasse!  

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius   
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Ledenbehoud en ledenwerving – altijd nodig 
 
Help jij de vereniging met promotie en werving? 
 
Het marktaandeel van sportverenigingen neemt af, te rwijl professionaliteit en 
dienstverlening van sportorganisaties toeneemt. Bov endien zorgen verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen voor een veranderen de vraag bij sporters en 
sportverenigingen. 
 
Bovenstaande punten maken dat bestuurders van sportverenigingen in toenemende mate 
geconfronteerd worden met complexe uitdagingen om het voortbestaan van de vereniging 
te garanderen. 
Als kersverse voorzitter van Fortius  troffen mij deze punten uit een onderzoek van de 
Hanzehoogeschool Groningen (2014). Als bestuur worden wij namelijk jaar in jaar uit 
geplaatst voor een van die belangrijkste uitdagen: het behoud of liever nog het uitbouwen 
van het ledenaantal. 
Er is door ons - met ondersteuning van enkele leden met de benodigde kennis van zaken - 
een plan opgesteld voor een commissie ledenbehoud en ledenwerving . 

 
 

Het bestuur zoekt 
ondersteuning voor het uitvoerende werk van de 

COMMISSIE LEDENBEHOUD EN LEDENWERVING 
 
Drie leden van de vereniging die ervaring of grote affiniteit hebben met promotionele 
en wervende activiteiten. Bij voorkeur heb je deze kennis in relatie tot gezondheid, 
sociaal contact en plezier met sporten, maar dat is geen vereiste. 
 
Te denken valt aan: 

• een voorlichter met ervaring op het gebied van informatieve en wervende 
teksten en beelden 

• een reclame-specialist met ervaring op het gebied van reclame-uitingen 
• een mediaspecialist. 

 
Mogelijk heb je geen ervaring met promotie en werving, maar ben je wel 
enthousiast. Je wil je creativiteit en ondersteuning als vrijwilliger voor de vereniging 
inzetten. Ook dan krijgen wij graag een reactie. 
 

 
Meer informatie of je direct aanmelden bij Jan van Haren: info@fortiusdrechtsteden.nl  
 
Vanuit het bestuur ondersteun ik deze commissie. 
 
Jan van Haren, 
voorzitter 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 

CLUBRECORDS 
 

Tijdens de onderlinge werpwedstrijd van 17 april werden vier clubrecords voor vrouwen 
masters opgetekend. Wil Florusse  verbeterde de clubrecords kogelstoten en 
discuswerpen voor V70 met respectievelijk 6,78 m en 21,25 m. De oude records stonden 
op naam van Dini Grootenboer die op haar beurt met 15,43 m een clubrecord voor V70 
vestigde op het onderdeel kogelslingeren. Jeanine Katsman  verbeterde op datzelfde 
onderdeel het clubrecord voor V45 met 22,96 m. Het record stond al op haar naam.  
 

Ko Florusse  liep op 19 april in Oud-Beijerland een 150 meter in 20,99 en vestigde daarmee een clubrecord 
M65. Omdat het een voor masters incourante afstand betreft, wordt het clubrecord als officieus aangemerkt. 
 

Tijdens de eerste wedstrijd in de competitie voor B-junioren op 13 mei in Breda verbeterden Duane van 
Dijkhuizen , Quinten van der Elst , Ivar de Koning  en Arther Kuwas  het clubrecord voor JJB op de 4x100 m 
estafette. Ze zetten 46,40 op de klokken en dat was 0,05 s sneller dan de tijd die vorig jaar in een iets andere 
samenstelling was gelopen. 
 

Irene Vink  liep in de eerste competitiewedstrijd voor masters op 13 mei in Kerkrade de 1500 meter in 5:59,24. 
Ze verbeterde het clubrecord voor V55 met ruim 10 seconden. Het was ook een clubrecord V50 en V45. 
 
Nationale ranglijsten indoorseizoen 2017/2018 
 

We zitten al lang en breed weer in het baanseizoen, maar we blikken toch nog even terug naar het 
indoorseizoen. Negen Fortiusatleten deden het zo goed dat zij in de nationale top 10 van het indoorseizoen 
2017/2018 staan.  
Saskia van der Boor  bereikte van alle Fortiusatleten de hoogste positie in de ranglijsten. Bij de meisjes 
junioren A staat ze met 3,60 m polsstokhoog op de tweede plaats. Bij de vrouwen senioren staat ze met die 
prestatie achtste. Tibo Visser  staat bij de jongens junioren B derde van Nederland op de 800 m met 1:59,08. 
Karlijn Visser  staat met 3,42 m op de derde plaats in de polshoogranglijst voor meisjes B. Ze sprong die 
hoogte in december in Gent. Bij de meisjes A staat ze vierde. Eerstejaars D-juniore Cristy Pieter  sprong 5,00 
m ver en staat daarmee op de derde plaats bij de meisjes D. Duane van Dijkhuizen  staat op polsstokhoog 
voor jongens B met 4,00 m op de vierde plek. Tessa Dielessen  sprong op 25 februari in Waalwijk 1,60 m 
hoog. In de ranglijst voor meisjes C staat ze samen met twee andere springsters op de zesde plaats. Ook 
Quinten van der Elst  staat in de nationale ranglijsten. Op de 50 m staat hij bij de jongens B met 6,52 op de 
zesde plek. De enige seniore die erin is geslaagd om zich nationaal bij de 10 besten te plaatsen is Milet 
Hoornaar . Zij staat met 7,06 op de 50 m achtste bij de vrouwen. Yuma van Dijkhuizen  staat met 7,62 op de 
50 meter nog net in de top tien bij de jongens D.  
 

De nationale ranglijsten staan op https://www.atletiek.nl/ranglijsten 
 
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. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
COMPETITIENIEUWS 
 

In alle categorieën zijn de competities voor clubs inmiddels begonnen. Fortius  doet het op alle 
fronten goed tot zeer goed. Voor de junioren CD was de aftrap van de competitie op onze eigen 
baan. De senioren gingen voor hun eerste wedstrijd naar Zevenbergen, de junioren B naar Breda en 
de masters helemaal naar Kerkrade.  
 
Competitie C/D-junioren 
 

Zaterdag 14 april organiseerde Fortius  de eerste wedstrijd in poule 60 in de competitie voor C- en D-
junioren. Geholpen door het goede weer en een groot aantal vrijwilligers werd het een zeer geslaagd 
evenement. Fortius  nam deel met zes competitieploegen: 1 team JJC, 2 teams JJD, 1 team MJC en 
2 teams MJD. Team 1 van de D-meiden deed het bijzonder goed. Zij werden op hun thuisbaan 
eerste in poule 60. In de landelijke stand staan ze na deze eerste voorrondewedstrijd op de achtste 
plaats van de 210 teams. Dat is een mooie uitgangspositie voor de rest van de competitie en biedt 
uitzicht op een finaleplaats: de ploegen die na de drie voorrondewedstrijden bij de beste 12 staan 
gaan door naar de landelijke finale. 
Het tweede Fortius team van de meisjes junioren D werd zevende in de poulewedstrijd. De meisjes 
junioren C werden derde, de teams van de jongens junioren D werden vierde en negende, en de 
jongens junioren C werden zesde. 
 
Competitie senioren  
 

De eerste wedstrijd in poule 13 van de seniorencompetitie 3de divisie werd op zondag 22 april in 
Zevenbergen verwerkt. Fortius  deed mee met twee vrouwenploegen en een mannenploeg. De 
eerste vrouwenploeg eindigde in Zevenbergen als zevende. De mannenploeg werd er negende. Het 
tweede (incomplete) vrouwenteam werd voorlaatste. 
Er werden veel goede prestaties geleverd, maar die van Tibo Visser springt het meest in het oog. De 
B-junior liep de 800 meter voor Fortius  in 1:57,90. Een prestatie van formaat, die het team 784 
punten opleverde.  
In het landelijke klassement staat Fortius  na 
deze eerste voorrondewedstrijd bij de vrouwen 
op de 23ste plaats van de 71 teams. De mannen 
van Fortius , die voor het eerst sinds enkele 
jaren weer in de competitie meedraaien, staan 
met een 38ste plaats in de middenmoot.  
 
Competitie B-junioren 
 

Zondag 13 mei deed Fortius  met drie 
competitieploegen mee aan de eerste wedstrijd 
in poule 44 in de competitie voor B-junioren: 
één jongensploeg en twee meisjesploegen. 
Zowel de jongens als de meisjes maakten een 
goede start in de competitie. De jongens 

B-juniorenploegen zoeken wat warmte in de tent.  
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werden in de poulewedstrijd derde en staan in de 
landelijke tussenstand op de 16de plaats. De 
eerste meisjesploeg werd vijfde en staat landelijk 
24ste. De tweede meisjesploeg werd in Breda 
elfde.  
Er werden mooie prestaties geleverd. Quinten 
van der Elst  liep in 23,79 een mooi persoonlijk 
record op de 200 meter. Tibo Visser liep in 
2:01,03 een degelijke 800 meter en de 110 m 
horden in 16,39. Yannick de Burbure leverde bij 
het kogelstoten een prestatie van 12,28 m af. 
Tess van Noort haalde veel punten binnen voor 
de meisjesploeg met haar hoogtesprong van 
1,55 m. Sophie van der Spoel deed het met een 
eerste plaats met 9,82 m goed op 
hinkstapsprong. Marit Uilhoorn liep in 2:37,57 
een snelle 800 meter. 
Op de 4 x 100 meter estafette verbeterden 
Duane van Dijkhuizen, Quinten van der Elst, Ivar 
de Koning en Arther Kuwas het clubrecord naar 
46,40.  
 
Competitie masters 
 

Het stadion Kaalheide in Kerkrade was zondag 
13 mei het decor voor de eerste wedstrijd in 
poule 23 in de competitie voor masters. Door de 
afstand vanuit Dordrecht is het niet de meest 
geliefde locatie bij de Fortius masters. Daarbij 
komt dat de accommodatie sterk verouderd en 
slecht onderhouden is. Daarbij kwam ook nog 
eens dat het die zondag fris en regenachtig was. 
Het slechte weer hielp niet mee om goede 
persoonlijke prestaties neer te zetten, maar 
beide Fortius teams eindigden wel hoog in het 
klassement. De mannen wonnen de 
poulewedstrijd en de vrouwen werden tweede. In 
de landelijke tussenstand staat het mannenteam 
op de vierde plaats en het vrouwenteam op de 
negende plaats. Met deze resultaten hebben de 
Fortius ploegen koers gezet richting finale. 
Een extra woord van dank voor Arie van Heeren 
is hier op zijn plaats. Hij was in Kerkrade als 
jurylid namens Fortius  in de weer.  
 
 
 
 
 
 

De Mastercompetitie. Boven: Sabine Simoiu in de regen van 
start op de 100 m. Midden: Irene Vink neemt afstand op de 
1500 m. Onder: Arie van Heeren als jurylid.  
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Onderlinge werpcompetitie 2018 
 

Ook dit jaar is er weer een onderlinge werpcompetitie. De eerste twee wedstrijden zijn inmiddels al 
geweest, maar er volgen er nog twee. Op 19 juni wordt een werpvijfkamp voor junioren A/B, senioren 
en masters georganiseerd, en op 4 september is er een werpwedstrijd met kogel, discus en speer 
voor alle junioren, senioren en masters van Fortius .  
De wedstrijden kunnen alleen doorgaan als er voldoende hulp is om te jureren en om de wedstrijd op 
te bouwen. Wil je helpen? Meld je dan aan bij Nina Meyer: rs.meyer@hotmail.com. 
De wedstrijden starten om 19:00 uur. Het opbouwen begint om 18:15 uur.  
Inschrijven voor de wedstrijden op de inschrijflijs t in de kantine tot de zondag voorafgaand 
aan de wedstrijd. Geen na-inschrijvingen. 
 
Run2Day Rotterdam Baancircuit en Fortius Track Meet ing 
 

Op 14 juni organiseert Fortius  de derde wedstrijd van het Run2Day Rotterdam Baancircuit. Het 
baancircuit bestaat uit een zestal wedstrijden met als hoofdonderdeel een loopafstand variërend van 
1000 tot 5000 m. Het bijprogramma varieert per wedstrijd en wordt bepaald door de organiserende 
vereniging. Meer over deze meeting in de poster op de volgende bladzijde.  
Wij nodigen al onze baan- EN wegatleten van harte uit om aan de Fortius  Track Meeting op 
donderdagavond 14 juni mee te doen. De hoofdafstand is een 3000 meter die zeker ook geschikt is 
voor wegatleten die voor de afwisseling eens een baanwedstrijd willen lopen. Ruil je training eens in 
voor een 3 km op de baan. De series worden ingedeeld op opgegeven tijd, dus je loopt altijd tegen 
tegenstanders van je eigen niveau.  
Voor de mensen van het hele korte werk staan enkele reguliere sprintafstanden op het programma.  
 

Op donderdagavond 19 april organiseerde AV Spirit in Oud-Beijerland de eerste wedstrijd van 
het Run2day Rotterdam Baancircuit. Spirit had ervoor gekozen om als voorprogramma van de 3000 
m een groot aantal courante en incourante sprintafstanden te organiseren. Gestimuleerd door het 
verwachte mooie weer had een flink aantal atleten van Fortius  zich ingeschreven voor de 3000 m 
meeting (& sprints) in Oud-Beijerland. Er werden heel wat persoonlijke records gevestigd. 
De tweede wedstrijd in het baancircuit wordt op donderdag 17 mei georganiseerd door CAV Energie 
in Barendrecht, net te laat om nog mee te kunnen in de kopij voor deze nieuwsbrief. 
 
 

Uitslagen overige baanwedstrijden 
 

De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd onder “uitslagen”: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius 
 

Sophie van der Spoel (MJB) had op donderdagavond 19 april in Oud-Beijerland in 13,73 een goede 
100 meter gelopen. Een dag later zat ze in Naaldwijk opnieuw in de startblokken, nu voor een 200 
meter. Ze liep die afstand in 28,30, een persoonlijk record. Behalve aan de 200 meter deed Sophie 
ook mee aan hinkstapsprong. Ook dat ging met 9,66 m goed. 
 

Enkele junioren A/B en masters van Fortius  namen op woensdagavond 9 mei deel aan een 
avondwedstrijd van AV Sprint in Breda. Hun prestaties: Kaan Mollaoglu (JJA): 100 m, derde in 13,60 
en 200 m, tweede in 27,59; Gerard van Dijk (M45) 200 m, 25,86; Emma Rijpers (MJA), 100 m vierde 
in 14,44 en 200 m, zesde in 31,39; Miranda van Dijk (MJB), 200m, tweede in 28,48; Sophie van der 
Spoel (MJA), 200 m, derde in 28,66 en ver, eerste met 4,71 m; Tes van Noort, ver, derde met 
4,50 m. Bij de 200 m hadden Tes en Carine Banga de pech dat in hun serie 200 meter de 
elektronische tijdwaarneming uitviel, zodat geen tijden bekend zijn. Het aanbod van de organisatie 
om binnen 10 minuten opnieuw te lopen was uiteraard geen reële optie. 
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Tibo Visser deed op donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, op uitnodiging mee aan de 800 meter van 
de International Amsterdam Battle U18, een wedstrijd voor atleten onder de 18 jaar. Hij kwam er uit 
voor het Nederlandse jongensteam en werd tweede in 2:07,05. 
 

Eveneens op Hemelvaartsdag vond bijTyphoon in Gorinchem de jaarlijkse recordwedstrijd voor 
junioren plaats. Fortius  werd er goed vertegenwoordigd. Het wat mindere weer in aanmerking 
genomen leverden de B-junioren Quinten van der Elst, Duane van Dijkhuizen, Ivar de Koning en 
Yannick de Burbure goede prestaties. Quinten en Duane drongen door tot de finale 100 meter. 
Quinten werd in 11,91 vijfde, nadat hij in de series al 11,88 had gelopen. Duane werd zesde in 12,36. 
Duane won het polsstokhoogspringen met 3,53 m. Bij het verspringen werd Quinten met 5,57 m 
vijfde. Ivar de Koning liep de 100 m in 12,76. Op de 400 m horden werd hij in 66,02 vierde. Yannick 
de Burbure werd twee maal vierde: een keer bij het hoogspringen met 1,60 m en een keer bij het 
kogelstoten met 11,71 m.  
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
Deze maand waren er weinig echt grote wedstrijden en vonden 
we alleen maar uitslagen van de wat meer lokale loopjes zoals 
de BreakfastRun en de Smulbosloop. Maar toch moeten we 
nog even terug komen op wedstrijden in de vorige periode 
omdat de ranglijsten daarvan niet volledig bleken, vooral die 
van de marathon van Rotterdam. Daaruit blijkt ook weer dat het 
belangrijk is dat atleten die hun naam graag in deze rubriek 
terugzien, ook hun bijdrage leveren aan de verslaggeving. 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 
15 juni binnen zijn op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

Wedstrijden in april en mei 
 
Marathon Rotterdam 
 

Allereerst maar weer eens een aanvulling op de uitslagen van de marathon Rotterdam, waarvan we 
al 43 gefinishte Fortius leden hebben vermeld in de vorige nieuwsbrief. Hierbij nog eens 12 extra 
atleten, voor wie het natuurlijk een even grote prestatie was als voor al die anderen. Piet Barends 
had vorige maand zijn uiterste best gedaan om een zo compleet mogelijk overzicht te maken. Piet 
valt niets te verwijten, want de website met de uitslagen vermeldt voor vrijwel niemand de clubnaam 
Fortius  en als dit al zo zou zijn, dan kan niet gezocht worden op de zoekterm Fortius . De enige 
geldige zoektermen zijn startnummer en naam. Probeer dan maar eens al die Fortius atleten te 
vinden uit een uitslag met 16 000 deelnemers. Gelukkig hebben sommige van de mailschrijvers dit 
probleem ook onderkend, maar we zijn niet gelukkig met sarcastische toevoegingen als “bij het 
maandelijks incasseren van de contributie is het kennelijk niet zo moeilijk om de juiste namen en 
rekeningnummers te vinden.” Dit gaat net iets te ver om als ironisch gezien te worden. Dan heeft 
men kennelijk niet begrepen hoeveel inspanning het kost voor een vrijwilliger om elke maand weer 
een complete nieuwsbrief te produceren. Voor de editie 2019 van de Rotterdam Marathon zou ik 
willen voorstellen dat iemand van de Fortius deelnemers een complete lijst aanlevert voor de 
nieuwsbrief, gesorteerd op plaatsing per categorie en tijd. 
Hierbij de aanvullingen zoals ik die heb doorgemaild gekregen: 
 
VSen 202 Anna van Stigt 3:51:06 
 1027 Melanie Reijerkerk 5:01:43 
 1090 Lisette Brilman 5:10:26 
V45 335 Yvette Kremer 4:46:53 
 340 Anja Melkert 4:47:55 
V50 168 Arline van den Boogaard 4:36:55 
V55 122 Yvonne Brilman 5:32:22 

 
M45 196 Raymond Molendijk 3:23:42 
 838 Frans Willem Engelhart 4:04:56 
 1768 Edwin Veth 5:39:19 
M55 601 Fons van de Kar 4:57:34 
M65 98 Harry Bouw 5:10:28 

 
Ongetwijfeld zal deze lijst nog niet compleet zijn, maar we sluiten dit nu definitief af, dan had men 
zich maar moeten melden. 
 
 
 

Foto Jos Nieuwland 
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Clubnaam vermelden bij inschrijving 
 

Ook van Nai Seddik kregen we een mailtje met de melding dat ze aan de SecureRun op 14 april in 
Ameide had deelgenomen, maar niet in de nieuwsbrief stond. We hebben het gecontroleerd en het 
klopte inderdaad. Zij werd derde bij de V35 op de 15 km in 1:06:21. Toch willen we hier niet meteen 
onze excuses aanbieden, want in de uitslag staat Dordrecht achter haar naam in plaats van Fortius . 
En we zoeken de uitslagen door op Fortius . Alleen in het geval dat er geen clubnamen zijn 
opgenomen in de uitslagen, willen we weleens op Dordrecht selecteren, maar dan is de vraag of 
iedere deelnemer uit Dordrecht ook lid is van Fortius . En omgekeerd hebben we ook leden die 
buiten Dordrecht wonen. Dus eigenlijk onbegonnen werk om dit correct te krijgen. Vandaar dat als we 
zien dat er clubnamen worden gebruikt, we ons daartoe beperken. Dus let er op dat je bij inschrijving 
altijd Fortius  noemt en dat je even controleert of men dat ook zo heeft overgenomen. Nu ik toch 
weer de uitslagen van deze wedstrijd voor me heb, zie ik dat het zelfde geldt voor Ellen Visser 
(achtste V45 in 1:24:19), Wilfred Krol (dertiende M35 in 1:09:26) en Henk Garama (34ste op de 10 km 
in 54:11). 
 
Wedstrijden tussen 15 april en 15 mei 
 

Op 15 april  liep Jos Nieuwland de Bergse Monumentenloop in Bergen op Zoom. Hij liep de 10 km bij 
de M55 in finishte als elfde in 54:11. 
 

Op Koningsdag, 27 april, werd traditioneel in de vroege ochtend in H.-I.-Ambacht de BreakfastRun 
gelopen. Voor redenen hierboven beschreven volgt hier alleen een lijstje van voor de redactie 
herkenbare namen. Ongetwijfeld missen we een grote groep Inner Circle Runners, maar al die 
namen zijn ons niet bekend. 
 

5 km 
VSen 7 Lisette Brilman 25:46 
V40 2 Karoline ‘t Lam 24:28 
M50 2 Henk Visser 20:57 
 
 

10 km 
V40 4 Ellen Visser 52:18 
 11 Yvonne Brilman 58:06 
 15 Ineke Huijsdens 1:04:14 
MSen 18 Nils Spiljard 40:26 
 76 Edward Pieper 54:21 

M50 3 Wim Derks 39:52 
 4 Cor Hamels 41:05 
 5 Sjon Vos 42:38 
 12 Jan Brilman 48:06 
 35 Theo Schefers 58:18 

 
Op Hemelvaartsdag 10 mei werd in de Elzen de smulbosloop van de TVD gehouden. Ook hiervoor 
hebben we ons weer moeten beperken tot herkenbare namen. Het waren vooral de Fortiusvrouwen 
die voor in het klassement stonden. Nay Seddik won in 43:55 de 10 km en Bianca Noorlander werd 
in 22:33 derde op de 5 km. Bij de RunBikeRunBikeRun later op de dag kunnen we als bijzonderheid 
melden dat Harry Gerritse 42ste werd. 
 

5 km 
V 3 Bianca Noorlander 22:33 
 4 Brenda Andriese 25:07 
 6 Marie-Louise Ruben 25:20 
 7 Eliza Damsteeg 25:25 
 9 Ellen Visser 25:53 
 11 Karoline ’t Lam 26:36 
 16 Marloes Nugteren 28:05 

M 11 Freek Bosveld 20:25 
 17 Henk Visser 21:55 
 28 Rens Bodewes 24:00 
 29 Henk Nugteren 24:22 
 49 Dick Piket 29:12 
10 km 
V 1 Nay Seddik 43:55 
 12 Arline v. d. Boogaard 54:26 

 16 Annemarie Malschaert 56:05 
 26 José Spiertz 1:01:42 
M 7 Joris Wulfert 39:47 
 13 Cor Hamels 42:17 
 24 Marcel Ruben 45:07 
 55 Johan de Jong 52:11 
 69 Dick van Kerkhof 56:07 
 74 Arie Pankras 57:24 

 
 
Op 12 mei deed Margriet Halbertsma mee aan de 10 km bij de KaaienLoop in Oosterhout, waar ze 
bij de vrouwen senioren de overwinning pakte in 46:25. Proficiat. 
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Wedstrijdkalender mei, juni en juli 
 

In mei en juni is er voor ieder voldoende keus uit wedstrijden in de omgeving om nog weer 
sneller te gaan. We noemen speciaal de Lenteloop in Papendrecht, de Fortius Track Meeting 
op onze baan en de Inner Circle Run in Ambacht. In juli concentreren de meeste loopjes zich 
in de vakantiegebieden en kan ieder op de website van de KNAU www.hardlopen.nl/kalender 
en op www.uitslagen.nl evenementen vinden in de buurt van zijn of haar vakantieadres. Maar 
we hebben natuurlijk eerst nog de Zoomer Wantijrun.  

 

Mei 
 

26 Boven-Leeuwen De 8 van Boveneind www.de8vanboveneind.nl 
26 Sprundel  Rondje Sprundel  www.rrrucphen.nl 
27 Renesse  Halve van Renesse www.sportpromotionzeeland.nl 
27 Den Haag  Royal Ten   www.royalten.nl 
27 Breda   Haagse Beemdenloop www.haagsebeemdenloop.nl 
27 Nijmegen  Marikenloop   www.marikenloop.nl 
 

Juni 
 

2 Zundert  Van Goghloop  www.vangoghloopzundert.nl 
2 Rijen   Rondje Rijen  www.rondje-rijen.nl 
2 Papendrecht 4 mijl van Papendrecht www.4mijlvanpapendrecht.nl 
3 Bergen op Zoom Brabantse Wal Marathon www.debrabantsewalmarathon.nl 
4 Woerden  Singelloop   www.singelloopwoerden.nl 
6 Oudenbosch Pagnevaartloop  www.avo83.nl 
8 Gorinchem  Gorcum City Loop  www.runabit.nl 
8 Ter Heijde  (Z-H) Omloop van ter Heijde www.omloopvanterheijde.nl 
9 Papendrecht Lenteloop   www.nationale-lenteloop.nl 
13 Bleiswijk  Midzomeravondloop www.dekieviten.nl 
14 Dordrecht  Fortius Track Meeting www.fortiusdrechtsteden.nl 
15 Leerdam  Leerdam City Run  www.leerdamcityrun.nl 
16 Rijsbergen  Bavoloop   www.bavoloop.nl 
16 Dongen  Dwars door Dongen www.dwarsdoordongen.nl 
21 H.-I.-Ambacht Inner Circle Run  www.innercirclerun.nl 
24 Roosendaal  Halve Marathon  www.halvemarathonroosendaal.nl 
 

Juli 
 

4 Dordrecht  Zoomer Wantijrun  www.zoomerwantijrun.nl 
 

[Advertentie] 
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[door Jeffry de Ridder] 
 
Two Oceans Marathon (56 km) Cape Town, Zuid-Afrika 
 
Op dinsdagavond 27 maart vertrekken we naar Kaapstad voor een nieuw loopavontuur. Na een vermoeiende 
reis komen we op woensdag aan. Na de huurauto opgehaald te hebben gaan we naar ons onderkomen voor 
de komende vijf dagen. Daar aangekomen begint het te regenen. De maanden ervoor hadden we niets anders 
gehoord dan dat het al maanden geen druppel had geregend in Kaapstad. In de stad was de noodtoestand  
uitgeroepen vanwege de droogte. De watervoorraden waren zo 
goed als opgedroogd en inwoners was gevraagd om niet meer 
dan 50 liter per dag te gebruiken. Mijn grootste zorg was dus 
ook: is er tijdens de Two Oceans Marathon wel voldoende 
drinkwater? Uitgerekend de dagen voor de marathon regent het 
in Kaapstad en is het redelijk fris. Zo wennen we nog niet aan de 
temperatuur. 
Vrijdagochtend, de dag voor de marathon is er de International 
Friendship Run. Deelnemers aan de Two Oceans Marathon 
kunnen hieraan meedoen. Het is bedoeld als ontmoetingsloop 
tussen de diverse nationaliteiten. De 6 km lange loop wordt in 
een rustig tempo afgelegd. Je kunt met de vlag van je land lopen. 
Erg leuk van opzet. 
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Zaterdagochtend 31 maart is de wedstrijddag. Om vier uur gaat de wekker 
al. Opstaan, ontbijten en een kleine 2 km naar de start wandelen. Voor de 
start is er de mogelijkheid om je spullen af te geven, die worden dan naar 
de finishlocatie gebracht. Start en finish zijn namelijk op verschillende 
plekken. Nog wat fotootjes maken en dan naar het startvak. 
Het valt nog niet mee om in het startvak te komen. Niet alleen vanwege de 
drukte, maar ook omdat er geen controle voor de startvakken is. Met 
moeite weet ik me in het startvak te wurmen. Niet iedereen lukt het, velen 
staan nog buiten het vak. 
Het Zuid-Afrikaanse volkslied klinkt, gevolgd door het traditionele 
Shosholoza, dat zoiets als ga voorwaarts betekent. Indrukwekkend. Er 
staan 11000 mensen klaar voor de start. Om 6:30, het is nog steeds 
donker, klinkt het startschot en weg zijn we. Ik had rond 5:00 per km willen 
starten, maar dat idee laat ik de eerste 100 m al varen. Wat een drukte, 
tempo maken lukt niet en het is uitkijken om niet iemand onderuit te lopen. 
De eerste km gaat in iets van 6:30. Pas na vier kilometer lukt het om een 
beetje mijn eigen tempo te gaan lopen. Maar ik zou deze wedstrijd niet voor 
een tijd lopen, liever genieten en wat foto's maken onderweg. Vooral 
genieten. Tien minuten na de start heeft iemand het lichtknopje gevonden. 
Het is ineens licht. De lucht is strak blauw en de temperaturen zullen 
oplopen naar een graad of 26. 
Elke loper heeft ook een rugnummer en daarop kun je aan de kleur zien 
van welk continent hij/zij komt. Daarnaast staat er ook op hoe vaak iemand 
al de trail, halve of hele Two Oceans heeft gelopen. Ik ben onderweg echt 
onder de indruk, want ik kom mensen tegen die al 27 keer de hele hebben 
gelopen. Bizar. 
We lopen Kaapstad uit, richting de Indische Oceaan. De weg glooit wat op 
en neer, maar hier noemt men dat vlak. Na zo'n 18 km komen we bij de 
Indische Oceaan: links de zee en voor je de bergen, een machtig 
panorama. 
We lopen door verschillende dorpjes en ieder dorp lijkt zijn eigen atletiek-
club te hebben, want de leden worden luid aangemoedigd. Ze zijn ook erg 
makkelijk te herkennen, want elke Zuid-Afrikaan is verplicht om in het tenue 
van zijn atletiekclub te lopen. De route blijft erg mooi en het lopen gaat 
lekker. Onderweg worden diverse foto's gemaakt. Maar het echt uitdagen-
de stuk begint pas bij km 28. De weg begint omhoog te lopen. De eerste 
hobbel kom ik goed over, hierna komt de klim naar Chapmans Peak. Ik was 
al gewaarschuwd om het rustig aan te doen en ben voor de zekerheid maar 
een klein stukje gaan wandelen, omdat het merendeel dit ook doet. Na een 
klein stukje toch maar rustig omhoog gedribbeld en dat voelt nog goed. 
Intussen, op km 31 aangekomen, doemt de Atlantische Oceaan op. Wat 
een adembenemend uitzicht heb je vanaf Chapmans Peak. Wat een 
geweldig mooi stuk weg! 
Rond km 34 kom ik aan op het hoogste punt van Chapmans Peak. Ik loop 
op dat moment bij de groep van 5:15. Wat gaaf hoe die mannen het doen, 
er wordt veel gepraat en gemotiveerd. Langzaam gaan ze naar boven, om 
dan naar beneden wat te versnellen. De benen voelen nog erg goed en ik 
laat mij, tegen alle adviezen in, naar beneden storten en laat de groep 
achter mij. De weg gaat merendeels naar beneden, maar soms ook nog 
even omhoog. Op het 40 km punt ben ik helemaal beneden en vanaf daar 
is het meteen weer klimmen. Dit wordt de steilste en zwaarste klim van de 
dag: 7,5 km klimmen. Het publiek blijft fantastisch en schreeuwt je hier naar 
boven. We lopen nu onder bomen, dat geeft een welkome verkoeling. 
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Ik dribbel en wandel en blijf dit tot boven afwisselen, want dit stuk 
omhoog rennen is geen optie. Achter mij hoor ik de groep van 5:15 
aftellen: "10, 9, 8, 7….. and walk". Even later: "10, 9, 8, 7,…. and slow 
up". Ik probeer nog aan te haken, maar moet ze laten gaan. Ik ben 
aardig op en mijn bovenbenen doen pijn. Ik had mijzelf toch niet naar 
beneden moeten laten storten. Op de top krijg ik te horen dat het 
vanaf hier alleen nog maar naar beneden gaat. Daar geloof ik niets 
van, want ik heb het routeprofiel bekeken. Maar ik wil het wel graag 
geloven. Ik probeer weer wat te versnellen en loop op km  49 mijn 
snelste kilometer. Dan gaat de weg weer omhoog en moet ik meteen 
gaan wandelen. Met opnieuw afwisselend wandelen en dribbelen 
kom ik boven. Gelukkig gaat het weer naar beneden. Mijn 
bovenbenen verkrampen echter en nu moet ik zelfs naar beneden 
gaan wandelen. Nog maar 6 km, knop omzetten en gaan. Wat ben ik 
nu blij met de verzorgingsposten. Elke 3 km staat er een post met 
water, sportdrank en cola. Super geregeld. Ik heb mij hier van te 
voren voor niets druk over lopen maken. De laatste 6 km zijn afzien, 
want ook nu blijven er stukken omhoog gaan, maar ik ruik de finish. 
Het finishgebied is gaaf en je wordt hier het laatste stukje nog even 
naar de streep geschreeuwd. Ik ben blij dat ik er ben. Ik finish de 56 
km in 5:19. 
En wat nog mooier is: we lopen allemaal ruim binnen de gestelde zeven uur. Want 7:00 is echt de limiet: op 
6:59:50 gaat men aftellen en om precies 7:00:00 wordt er een touw met net voor de finish gespannen en 
iedereen die dan nog binnenkomt wordt via de zijingang afgevoerd. Geen tijd, geen klassering, geen medaille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat een geweldig mooie ervaring was dit!   Wat een geweldig mooie route was dit! 
Wat heb ik genoten, maar ook afgezien! 

 
[Redactie: wie zijn we? Waren er nog meer Fortius atleten? Wie staan er op de foto?]   
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s (graag als losse files apart toevoegen), 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] 
 
 
Run2Day Baancircuit Oud-Beijerland 
 
Op een mooie zonnige donderdagavond werd er in 
Oud-Beijerland de 3000 meter meeting gehouden. 
Tijdens deze eerste wedstrijd van het Run2Day 
Baancircuit, georganiseerd door AV Spirit, was de 
3000 meter het hoofdprogramma en werden er 
daarnaast nog vele (incourante) sprintafstanden 
gelopen. 
Zeven Fortius -pupillen (Lise, Ruben, Jesper, 
Maxim, Hugo, Yerne en Novi) stonden hier aan de 
start om een persoonlijk record neer te zetten of te 
verbeteren, dan wel een clubrecord te vestigen of te 
verbeteren. En dat is zeker gelukt. 
Bij de jongens A verbeterde Maxim van Dorp het 
clubrecord op de 40 meter, terwijl Jesper Hurkmans 
het clubrecord pakte op de 300 meter in diezelfde 
categorie. 
Hugo Vink (JPC) deed mee bij de jongens pupillen B en pakte flink wat clubrecords namelijk de 40 meter bij 
de JPC en daarnaast de 60 m en 80 m bij zowel de JPC als de JPB. 
Lise de Lange zette bij de meisjes pupillen B een clubrecord neer op zowel de 80 m als de 200 m. Novi 
Hermus verbeterde haar oude clubrecord op de 3000 meter en zette een nieuw clubrecord neer op de 150 
meter bij de meisjes pupillen A. 
Alle uitslagen zijn terug te vinden op www.atletiek.nu. 
 
 
Golden Tenloop in Delft 
 
Op Hemelvaartsdag wordt traditioneel in Delft de Golden Tenloop georganiseerd. De familie Hermus 
was van de partij om hier aan deel te nemen. 
Pepa en Tula mochten als eerste aan de start verschijnen om samen met 630 andere kinderen aan 
de 1 kilometer jeugdloop deel te nemen. Pepa liep samen met papa Daniël en eindigde op plaats 
149, terwijl Tula finishte op plaats 17 van de 255 deelnemende meisjes. 
Hierna was Novi aan de beurt voor de 2,5 kilometer prestatieloop en eindigde hier op plek 6 van de 
77 deelnemende meiden. 
Als laatste mocht moeder Kiki aantreden voor de Lopers Company 5 kilometer prestatieloop en 
finishte hier op de 205de plaats van de 526 deelnemende vrouwen. 
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Pupillencompetitie in Alblasserdam 
 
Zaterdag 12 mei werd bij AAA in Alblasserdam de tweede wedstrijd georganiseerd van de 
pupillencompetitie. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het een prachtige dag voor een 
wedstrijd en zag het middenterrein van deze knusse sintelbaan er gezellig uit met tentjes, stoeltjes en 
natuurlijk de Fortius -beachvlaggen (meegenomen zoals altijd door Monique de Lange). 
De pupillen werkten hun meerkamp af en voor de mini-, C- en B-pupillen was er na afloop ook nog 
een pendelestafette waarbij het een geweldig gezicht was om deze kinderen te zien strijden voor hun 
club. 
Opmerkelijke prestaties waren er onder andere voor Hugo Vink (JPC) bij het verspringen waarmee 
hij met zijn poging van 3,59 m op plek 6 binnen kwam in de top-10 ranglijst allertijden. Evy Wessels 
(MPA2) heeft zich zelfs twee keer de ranglijst ingesprongen/gerend. Bij het hoogspringen leverde 
haar sprong over 1,32 m een tiende plek op in de top-10 en tijdens de sprint snelde zij met haar tijd 
van 9,04 s over 60 meter naar de achtste plaats. 
Alle uitslagen zijn te vinden op www.atletiek.nu en de tussenstanden op www.atletiek-regio-
dordrecht.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tussenstand PR-competitie 
 
Sinds de tussenstand in april zijn er weer heel veel wedstrijden gehouden en persoonlijke records 
verbeterd. 
Bij de pupillen meisjes is Novi Hermus verder uitgelopen en behoudt met 130 punten royaal de 
leiding. Alyssah Bailey (90 punten) heeft Aimy de Koning van de tweede plaats verdrongen, die nu 
samen met Tula Hermus, beiden met 85 punten derde is. Bij de jongens behoudt Noah van 
Bezooijen met 105 punten de leiding, maar zien we wel Arend Vogelaar en Luuk Bosveld samen op 
de tweede plaats verschijnen met 100 punten en is het dus ongemeen spannend. 
Bij de junioren meisjes loopt Merel Dielessen gestaag uit en staat met 170 al bijna onbereikbaar aan 
de leiding. Zus Tessa is gepasseerd door Aniek de Lange en Julia van Dorp die nu samen met 105 
punten op de tweede plaats staan. Bij de jongens blijft ook Wessel de Lange met 130 punten op kop 
en is Sven Hurkmans sterk naar de tweede plaats gestegen (105 punten). Milan Vink en Thomas van 
Roosmalen blijven met 80 punten gedeeld derde. 
De complete lijsten staan op onze website: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-
oud/1363-tussenstand-pr-competitie-per-30-april.  
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BOB 
 
“Een groot man is heengegaan…” stond er boven de rouwkaart van Bob Boverman, die 
op 7 mei aan een hartstilstand overleed. Die woorden waren van Ronald Mercelina, zelf 
een groot man op de 800 m, die door Bob begin jaren 70 werd getraind en gecoacht. 
In die jaren studeerde ik in Amsterdam en geïnspireerd door Ard en Keessie bracht ik 
het tot 42 blank op de 500 m schaatsen, in de tijd dat 40 seconden nog de norm was. Na 
een zomer hard trainen brak ik bij de eerste ijstraining mijn sleutelbeen en durfde die 
winter niet meer vrijuit te schaatsen. Ik ging lopen om de conditie op peil te houden, 
begon wedstrijdjes te winnen. Schaatstrainer Jos Pronk vond dat ik maar eens naar AAC 
moest om een betere looptrainer te zoeken. 
Zo kwam ik bij Bob. Toen ik vertelde dat ik marathons wilde lopen zei Bob: ‘Daar heb ik 
geen verstand van’. Nadat ik met de middenafstandsgroep had meegetraind, hield Bob 
me even apart: ‘Weet je, ik ga wel over de marathon lezen en dan kom je over twee 
weken bij me thuis’. Ik moest me inhouden om niet eerder te gaan. Bob woonde in de 
Dapperbuurt, ik in de Czaar Peterbuurt. Als ik op de Dappermarkt boodschappen deed 
liep ik langs zijn huis. In die twee weken had Bob marathonboeken verslonden en voor 
mij een programma voor zes weken opgesteld. Op Schiermonnikoog voerde ik het in alle 
rust uit, culminerend in een laatste week van 180 km. Twee weken daarna werd ik vijfde 
op het NK 25 km, waar ik gewend was rond de zestigste plaats te eindigen. Het werkte. 
Dat hadden andere AAC’ers ook snel door, Martin Beck voorop, en na een half jaar had 
Bob een compleet langeafstandsteam, dat landelijk opviel. Nog een half jaar later was hij 
trainer van de nationale marathonselectie met mannen als Gerard Nijboer, Cor Vriend en 
Henk Kalf. Ik schopte het driemaal tot 2:21, tot ik vier jaar later voor vijftien jaar naar het 
buitenland ging om ontwikkelingshulp te doen. 
In die relatief korte tijd heb ik veel van Bob geleerd. Kort na de doorbraak op de 25 km 
moest ik voor Energie Barendrecht, waar ik toen nog lid van was – mijn oom was 
oprichter en voorzitter, vandaar – een competitiewedstrijd lopen. Op de daaropvolgende 
training vertelde ik Bob dat het prima was gegaan, eerst 1500 m, een uur later nog 
5000 m en tussendoor kogelstoten. Dat laatste durfde ik nauwelijks te vertellen, maar 
Bobs reactie was verbluffend: ‘Goed, als je kampioen kogelstoten wilt worden, dan ga ik 
wel weer lezen. Maar dan moet je me wel een ding beloven: dat je NOOIT zal gaan 
snelwandelen, want dan kun je meteen vertrekken.’ Daarna heb ik nooit meer iets niet 
durven vertellen en dat was cruciaal want hij moest alles van je weten om een effectief 
persoonlijk trainingsprogramma te kunnen maken. Hij eiste ook volledig commitment van 
de atleet. Want lopen is niet alleen sport, maar een manier van leven, zoals hij vaak zei. 
Het brengt je ergens. ‘Lopen is vallen naar de horizon’, was een andere uitspraak Bob. 
Naast trainer was Bob ook leermeester en entertainer. Een trainer moest volgens hem 
entertrainer zijn. In besprekingen legde hij uit waarom er bepaalde trainingen gedaan 
werden, waarom de volgorde van trainingen was zoals ie was en hoe je zelf kon 
ingrijpen als het niet zo goed ging. Het schema kon lopen, rennen, hardlopen, 
tempolopen, climaxlopen, sprinten en draven vermelden. Bij mijn vrouw wekte draven 
hilariteit op. Want draven, dan doen paarden toch? Maar ik wist bij elk woord precies hoe 
hard ik moest lopen. Anderzijds wist Bob precies wat het betekende als ik ‘ging niet zo 
best’ in mijn logboek schreef. En dat kon iets anders zijn dan dezelfde woorden van een 
andere atleet. Het was een perfecte individuele benadering en het leverde wederzijds 
begrip op,  voorwaarde voor een efficiënte en effectieve training.  Na twee jaar maakte ik  
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zelf mijn programma’s en besprak die met Bob. Steeds minder waren er correcties 
nodig. Dat leidde er toe dat ik later in Colombia voor een groep lopers een handleiding in 
het Spaans kon schrijven. Het was min of meer een vertaling van Bobs methode en daar 
was hij trots op. In Zambia trainde ik een marathongroep, waarvan er twee in Eindhoven 
mochten lopen: 2:14 en 2:17. Indirect allemaal de verdienste van Bob. Zoals ook de 
zilveren medaille van Gerard Nijboer in Moskou 1980 dat was; en de gouden medaille 
van Ellen van Langen in Barcelona 1992. 
 
Op 16 mei werd op passende wijze op de atletiekbaan Ookmeer afscheid genomen van 
Bob. De kist stond voor de startlijn, alsof elk ogenblik het schot kon klinken. De tribune 
was afgeladen vol. Frans Thuijs, trainer van Ellen, verklaarde in zijn toespraak dat hij het 
allemaal van Bob had: het enthousiasme, het fanatisme, de kennis, de nieuwe ideeën en 
de volledige overgave voor het lopen. Bob zei het zo: Een atleet moet op tijd in vorm zijn, 
een trainer moet ALTIJD in vorm zijn. 
Iemand had het fluitje van meneer Fleer uit het AAC-archief opgediept. Meneer Fleer 
was de assistent van Bob, die niets anders deed dan bij tempo’s op de baan het 
startsein geven en tussentijden roepen. Met een korte en een lange fluittoon, zoals we 
dat gewend waren, kwam de kist in beweging en legde een volledige ereronde af, 
gevolgd door alle aanwezigen. Nadat Bob was uitgezwaaid bleek er een oude rockers-
band van Bobs maten klaar te staan in de kantine. Hits van Creedence Clearwater 
Revival en de Stones op maximaal volume maakten dat uitwisselen van herinneringen 
alleen nog maar buiten kon. Toen iemand hierover de opmerking maakte dat dit toch 
eigenlijk niet gepast was, werd daar snel korte metten mee gemaakt: Zo wilde Bob een 
feestje bouwen en zo had hij daar graag zelf bij geweest. 
Bob, had dan ook gewoon gebleven, dan was het feestje nog leuker geworden.   
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AGENDA  

 
MEI 
Zaterdag 19  Rotterdam  Competitie Junioren CD 
 
Zondag 27  Zundert  Competitie Senioren 
 
Woensdag 30 Dordrecht  Schoolatletiek 
 
Donderdag 31 Dordrecht  Cor Melgerloop 
 
JUNI 
Zaterdag 2  Gorinchem  Pupillencompetitie 
Di 5 - Vr 8  Dordrecht  Avondvierdaagse 
Zondag 10  Vught   Competitie Masters 
   ??   Competitie Junioren B 
Donderdag 14 Dordrecht  Baanwedstrijden tot 3000 m 
Dinsdag 19  Dordrecht  Onderlinge werpvijfkamp 
Donderdag 21 H.-I.-Ambacht Inner Circle Run 
Zaterdag 30  Gorinchem  Competitie Junioren CD 
 
JULI 
Zondag 1  Barendrecht  Competitie Senioren 
Woensdag 4  Dordrecht  Zoomer Wantijrun 
Zaterdag 7  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 NIEUWSBR IEF: 
 

Uiterlijk op 15 juni 2018 op het volgende e-mailadr es: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van juni 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 (voorheen 

       verenigingsmanager) 
Jan van Haren (2e voorzitter) 
Gos Koernap ontbreekt op de foto. 
 
Rechtsonder onze nieuwe verenigingsmanager Johan Moree. 
 
De redactie stelt alles in het werk zo spoedig mogelijk een complete en correcte foto van het bestuur 
te krijgen. Misschien is de ALV een gelegenheid een dergelijke foto te maken. 
 
 

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 
Woensdag 09:00 – 09:55 uur: BBB 
   16:30 – 17:30 uur: Streetdance 7 – 12 j 
   18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
   19:45 – 20:40 uur: Powerpump 
   20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape 
Donderdag 09:00 – 09:55 uur: Pilates 
   18:45 – 19:40 uur: Latin Dance Workout 
   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 
Voor meer details en laatste wijzigingen zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen-
fortius/fitness/groepslessen 

 

Logo door Elise Beljaars 
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