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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 
januari 2020 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 
15 januari 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: 
ledenadministratie@fortiusdrechtsteden.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 laatste Fortius  nieuwsbrief van 2019 ligt weer voor 
u. In dit nummer praten we weer bij over 
indoorwedstrijden, crossen en wegwedstrijden. Ook 
komt de marathon opvallend vaak in beeld voor de 
winter. Atleten reisden naar Spanje of zochten in 
Nederland een marathon om te schitteren. Hanneke 
van Riel vestigde een nieuw clubrecord V40 en verdient 
het wat bekender te worden binnen de Fortius -
gemeenschap. Daarom plaatsten we een interview met 
Hanneke. We zijn ons bewust dat er op de valreep in 
Malaga mogelijk clubrecords zijn gelopen, maar dit zoeken we uit voor volgende maand. 
Uiteraard doen we verslag van alle evenementen die Fortius  aangingen en blikken we vooruit 
op het nieuwe jaar. De PR-competitie werd afgesloten en de prijzen verdeeld. Kijk eens naar de 
enorme lijst van jeugdleden die het presteerden voor dit klassement punten te scoren. Als dat 
niet de toekomst is weet ik het niet meer. En uiteraard hebben we alle bekende rubrieken. 
 

Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 januari 2020: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 

Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur  
 

• In de nieuwsbrief van november 2019 heb ik vermeld dat Karlijn Schouten was genomineerd 
als Sporttalent van Dordrecht van het jaar 2019. Tijdens de jaarlijkse Dordtse Sportverkiezing 
op 11 december werd echter Milou van Wijk (zwemmen) als Sporttalent gekozen. Jammer 
voor Karlijn, maar het is toch een hele eer om genomineerd te zijn. Voor verdere informatie 
over de Dordtse Sportverkiezing, zie: https://www.dordrecht.net/nieuws/2019-12-12-25361-
beste-sporters-2019-van-dordrecht-rutger-koppelaar-en-lucinda-brand.html 

• Ook in de nieuwsbrief heb ik melding gemaakt van de keuring door de Atletiek Unie van de 
atletiekaccommodatie en de sporthal. Deze vinden respectievelijk plaats op 17 en 20 
december 2019. 

• Op 21 november 2019 is het lid van verdienste Ad Keller op 90 jarige leeftijd overleden. Hij 
heeft in het verleden veel betekend voor Parthenon. Op 26 november 2019 heeft de 
afscheidsplechtigheid plaatsgevonden. De voorzitter en 2de voorzitter zijn daarbij aanwezig 
geweest en hebben de nabestaanden veel sterkte toegewenst. 

• De accommodatie van Fortius  is gelegen op het sportpark Reeweg. In 2020 bestaat dit 
sportpark 100 jaar en dit gaat gevierd worden op 18, 19 en 20 september. Een werkgroep, 
bestaande uit gebruikers van het sportpark, buigt zich over de activiteiten. Leden die hier een 
bijdrage aan willen leveren kunnen zich aanmelden, via info@fortiusdrechtsteden.nl In de loop 
van het jaar zullen de leden hieromtrent worden geïnformeerd.                                 

• Zoals eerder is aangegeven, bestaat Fortius  in 2021 125 jaar. Eerdere oproepen aan de 
leden om zitting te nemen in de jubileumcommissie hebben als resultaat gehad dat al twee 
leden zich beschikbaar hebben gesteld. Zij zijn voortvarend te werk gegaan en hebben al 
suggesties aangedragen voor de feestactiviteiten in 2021. Echter de bemensing van de 
commissie is te weinig, er is dringend behoefte aan versterking. Leden die mee willen helpen 
zijn van harte welkom, aanmelding kan via info@fortiusdrechtsteden.nl. 

• Rond de feestdagen is Fortius  beperkt open. Wil je gaan sporten of trainen, raadpleeg eerst 
de website, ter voorkoming van teleurstelling als je voor een gesloten deur staat, zie: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1751-fortius-en-de-feestdagen-3. 

• Het jaar 2019 zit weer bijna op. Fortius  kan terugkijken op de vele sportieve hoogtepunten en 
geleverde prestaties. Dit alles is mogelijk door de vrijwillige inzet van de leden, waarvoor grote 
dank. Het bestuur hoopt in 2020 weer te kunnen rekenen op deze vrijwilligers, want zonder 
hen is dit alles niet mogelijk! 

• Rest mij nog alle leden, vrijwilligers, donateurs en sponsors prettige kerstdagen en veilige 
jaarwisseling toe te wensen. Wij zien elkaar op 2 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsloop en 
nieuwjaarsreceptie, waarvoor jullie allen zijn uitgenodigd.  
  

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

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Hanneke van Riel  liep op 1 december de marathon van Valencia in 3:21:47. 
Het was een verbetering van het clubrecord voor V40 met ruim 12 minuten. Het 
oude record had sinds 2010 op naam gestaan van Gerda Huiskamp. 
 
Duane van Dijkhuizen  leverde op 14 december op een indoorwedstrijd in 
Bergen op Zoom een mooie prestatie door 4,52 m polsstokhoog te springen. Hij 
kreeg daarmee niet alleen het clubrecord bij 
de jongens junioren A in handen, maar 
verbeterde ook het clubrecord voor de 
mannen senioren. Het oude record voor JJA 
stond met 4,36 m op naam van Rik van 
Leeuwen en was uit 2007. Het oude record 
voor senioren mannen stond sinds 2008 met 
4,42 m op naam van Yannick Slikboer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
  

Hanneke van Riel, samen met clubgenoot 
Ron Breeman na aankomst in Valencia. 
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IN GESPREK MET HANNEKE VAN RIEL 
 

[door Henk Nugteren] 
 

In deze nieuwsbrief weer iemand aan het woord die het vanwege recente prestaties verdient in de 
schijnwerpers te staan. December staat niet echt te boek als een marathonmaand, maar toch wisten 
sommige Fortius leden het voor elkaar te krijgen in de laatste maanden van het jaar persoonlijke 
records op de marathon te vestigen (zie Weg en Veld). Een van hen presteerde het zelfs om een 
clubrecord te verbeteren bij de V40. We hebben het natuurlijk over Hanneke van Riel, met wie we 
een afspraak maakten voor een gesprek. 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 
Hanneke verbeterde het record uit 2010 van Gerda 
Huiskamp met maar liefst twaalf minuten en kwam 
op 1 december in Valencia uit op 3:21:47. De eerste 
vraag die dan opkomt is: hoe verzin je het om de 
marathon van Valencia te lopen? Dat was voor 
Hanneke niet zo’n moeilijke vraag. Ze is bevriend 
met een groep Catalanen, waarmee ze eerder dit 
jaar in maart de marathon van Barcelona had 
gelopen. Deze groep doet ook elk jaar mee aan de 
marathon van Valencia en een uitnodiging voor 
Hanneke was dus niet zo verwonderlijk. Samen met 
Ron Breeman was ze naar Valencia gereisd (zie 
foto vorige pagina) voor deze grootse marathon. Er 
deden nog meer Fortius atleten mee, maar die 
reisden apart (zie Weg en Veld). In Valencia sloot 
ze zich aan bij de Catalanen en dat pakte prima uit. 
Hanneke heeft deze marathon als een heel gunstige 
marathon ervaren, maar wat wil je met een 
persoonlijk record? Het parkoers was vrijwel ideaal, 
bijna zo vlak als Rotterdam, alleen waren er tussen 
de 27 km en 32 km wat heuveltjes. Het was voor 
haar dan ook geen verrassing dat het in dat stukje 
iets langzamer ging, wat dat betreft was ze goed 
voorbereid. Ook het weer is in december in Valencia 
uitstekend geschikt om een marathon te lopen. Voor 
wie bekend is in Valencia: start en finish waren in La 
Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Vanaf de 
start werd naar de haven gelopen en na een stuk parallel aan het strand werd de universiteitswijk aangedaan. 
Daarna ging het in een grote boog door de straten van Valencia om weer te finishen op een speciaal 
neergelegd vlot in de vijver voor het Museo de las Ciencias. Het was de veertigste editie van deze marathon 
en er was met 21600 finishers een deelnemersrecord. Misschien een beetje druk in het begin, maar wie zich 
goed had voorbereid kon er uitstekend uit de voeten.    
 
Maar laten we voor we verder gaan Hanneke eerst even de gelegenheid geven zich wat beter voor te stellen. 
Van oorsprong uit Den Bosch, kwam Hanneke vijftien jaar geleden naar Dordrecht. Ze vond een baan bij 
Bolidt in Hendrik-Ido-Ambacht. Dat moet veel atleten bekend in de oren klinken, Bolidt, de eerste Nederlandse 
producent van kunststofatletiekbanen en hoofdsponsor van de Bolidt Inner Circle Run. Toen ze er ging werken 
had ze al een sportief verleden achter de rug waarin ze diverse sporten heeft beoefend: tennis, volleybal, 
honkbal, wielrennen en mountainbiken. Maar lopen was bepaald niet haar favoriete bezigheid. Dat veranderde 

Voor de start met haar Catalaanse vrienden Victor y Jaume. 
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toen er in september 2016 bij Bolidt een 
vitaliteitsprogramma voor het personeel 
startte en Hanneke na bijna tien jaar 
inactiviteit weer ging sporten, voornamelijk 
lopen dit keer. En ze liep meteen hard van 
stapel want in het najaar wilde ze al de 
Bruggenloop in Rotterdam doen. Dat bleek 
veel te over-moedig. Weliswaar gefinisht, in 
ruim 1 uur  en 50 minuten, leverde dit niet 
alleen een deceptie op, maar ook een 
blessure die haar enige maanden aan de 
kant hield. 2017 werd een jaar van 
opbouwen met als punt op de horizon de 
marathon van Rotterdam in 2018. En die 
marathon werd gehaald en zo liep Hanneke 
in Rotterdam 2018 haar eerste marathon in 
4:34. Daarna ging het hard, want nog 
hetzelfde jaar werd in het najaar de 
marathon van Eindhoven als tweede 
marathon net binnen de vier uur gelopen. En 
dit jaar volgden er dus nog twee marathons, 
eerst in Barcelona (3:35) en nu dus in haar 
vierde marathon weer een persoonlijk record 
en zelfs clubrecord in Valencia. 
Toch meldde Hanneke zich pas iets meer 
dan een jaar geleden bij Fortius , om wat 
meer van training te leren en ook om andere 
lopers te ontmoeten. Ze begon bij de C-
groep op dinsdag en donderdag, en deed 
daar ook nog Pilatus en Yoga bij. Ze werd bij 
de C-groep naar eigen zeggen uitstekend 
opgevangen en had daar een leuke tijd. 
Maar omdat de prestaties steeds beter 
werden trad ze al snel toe tot de A-groep die 
trainen onder leiding van Martin Matse en Irene Vink. Ook hier heeft ze het prima naar haar zin, maar ze doet 
er nog steeds Pilatus en Yoga bij om het evenwicht tussen lichaam en geest optimaal te houden. 
 
Bijkomend voordeel van het lidmaatschap van Fortius  was de mogelijkheid deel te nemen in clubverband aan 
verschillende regionale wedstrijden en baanwedstrijden. Zo ontspon zich bij de V35 een leuke strijd met Nay 
Seddik tijdens het Grote Rivieren Loopcircuit, waarbij Nay meestal net iets sneller was. In het eindklassement 
eindigden zij dan ook als derde en vierde. Nay zal het komend seizoen bij de V45 lopen, dus daar heeft 
Hanneke dan een paar jaar geen last meer van. Bij de marathon is Hanneke net iets sneller want Nay 
noteerde recent op de marathon van Malaga 3:27. 
Een ander aspect van het Fortius lidmaatschap is het contact met de baanatletiek. Deze zomer liep Hanneke 
voor het eerst een wedstrijd op de baan en behaalde 12:05,7 op de 3000 m tijdens de Fortius  Track Meeting. 
Met haar V40 categorie is het logisch dat ook het dames master competitieteam belangstelling heeft voor 
Hanneke. Mogelijk zullen er dus in de toekomst meer baanoptredens volgen. Vooralsnog vindt Hanneke het 
lopen van wedstrijden op de baan nog iets bijzonders. Natuurlijk wordt er wel een keer per week op de baan 
getraind, meestal interval-duur of interval-tempo. 
 
Naast die baantraining stelt Hanneke min of meer zelf haar trainingsschema’s op en heeft daarin voornamelijk 
duurlopen van 10, 15 en 20 km opgenomen, dat alles tot een totaal van ongeveer 60 km, maximaal 70 km per 
week. Ze bouwt haar schema’s op in blokken van vier weken, waarbij het accent op de eerste drie weken ligt 
en de vierde week een rust/herstelweek is. Aspecten die nog een beetje missen in de opbouw zijn 

Hanneke, klaar voor de start, met achter haar de race-directeur van 
de marathon van Barcelona. 
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krachttraining en het deelnemen aan crossen. Ze wil dat in de toekomst zeker ook gaan doen, maar van 
iemand die relatief nog maar zo kort meeloopt kan niemand verwachten dat er nu al een volledig 
uitgebalanceerd programma klaar ligt. Waarschijnlijk zal zich dat wel verder ontwikkelen want op de vraag wat 
haar ambities zijn is Hanneke heel duidelijk: “binnen nu en vijf jaar een marathon binnen de drie uur lopen”. 
Dat klinkt heel ambitieus, maar ze brengt het met een enthousiasme, waarvan iedereen gewoon moet geloven 
dat het ook gaat gebeuren. Voorwaarde is natuurlijk wel een uitgebalanceerd en persoonlijk optimaal 
ontwikkeld trainingsprogramma, waarbij de maximale weken mogelijk richting de 100 km zullen moeten. Voor 
wat betreft het deelnemen aan crossen gaat dat zeker lukken want ze belooft nu al mee te gaan doen aan de 
Schapenkoppencross en de Merwelandencross. Verder zoekt ze zo veel mogelijk contact met gevestigde 
lopers om van hun ervaringen en trainingsopbouw te leren.  
En ook heeft Hanneke haar wedstrijdprogramma voor komend jaar al rond. In het voorjaar zal ze de marathon 
van Boston lopen en voor het najaar heeft ze zich al opnieuw aangemeld voor Valencia. Kort samengevat lijkt 
het erop dat we de komende jaren nog veel van Hanneke zullen horen.  
 
  

De nog verlaten finish-strook bij het Museo de las Ciencias. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
UITSLAGEN INDOORWEDSTRIJDEN 
 

De meeste uitslagen van indoorwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd onder “uitslagen”, 
link: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
Hieronder een samenvatting van de uitslagen in de afgelopen weken.  
 

Op zaterdag 16 november organiseerde SPADO in Sporthal de Karmel in Bergen op Zoom de eerste 
van een serie van drie indoorwedstrijden. Op het programma stonden de onderdelen hoogspringen, 
polsstokhoogspringen en kogelstoten. Aan polsstokhoog namen vier atleten van Fortius  deel. Duane 
van Dijkhuizen won het onderdeel bij de A-junioren met 4,11 m. Zijn jongere broertje Yuma was met 
een persoonlijk record van 2,51 m de beste bij de junioren C. Femke Wijbenga pakte de winst bij de 
meisjes junioren C met 2,41 m, eveneens een persoonlijk record. Yerne Biesterveld won met 1,81 m 
bij de junioren D en ook dat was een persoonlijk beste prestatie. Bij het hoogspringen zonder stok 
werd Yerne derde met 1,21 m. Voor C-juniore Anniek de Lange waren er twee eerste plaatsen: bij 
het hoogspringen met 1,56 m en bij het kogelstoten met 7,61 m. 
 

Aan de indoorwedstrijd van AV Lycurgus in Assendelft op zondag 24 november deden drie atleten 
van Fortius  mee. Junior A Jordi Geijsen, voor wie dit zijn eerste indoorwedstrijd was, liet op de 60 
meter 7,61 s voor zich klokken. Junior B Wessel de Lange liep de 60 meter in 7,81 s. Ricardo Hill 
(M60) liep 8,35 s en dat was zijn snelste tijd in deze categorie tot nu toe. 
 

Anniek de Lange, Julia van Dorp en Maxim van Dorp deden zondag 1 december in Naaldwijk mee 
aan een indoorwedstrijd voor C/D-junioren van AV Olympus. Op het programma stonden 
driekampen, bestaande uit een spring-, een werp- en een sprintonderdeel. Daarnaast kon worden 
deelgenomen aan de 60 meter horden als los onderdeel. Anniek werd bij de meisjes junioren C1 
tweede in de meerkamp. Ze was in 8,34 s de snelste op de 60 meter en was met 5,27 m bij het 
verspringen veruit de beste, maar werd op punten verslagen door Lana Broers van Hylas, die de 
kogel meer dan twee meter verder stootte dan Anniek. Julia werd bij de meisjes junioren C2 elfde in 
de meerkamp met 7,54 m kogelstoten, 4,05 m verspringen en 9,39 s op de 60 meter. Maxim eindigde 
bij de jongens junioren D2 op de dertiende plaats in de meerkamp met 9,25 s op de 60 meter, 7,07 m 
kogelstoten en 3,68 m verspringen. Hij liep bovendien de 60 meter horden in een persoonlijk record 
van 11,99 s, waarmee hij negende werd. 
 

Zoals jullie in de rubriek Clubrecords al hebben kunnen lezen, verbeterde Duane van Dijkhuizen op 
zaterdag 14 december op een indoorwedstrijd in Bergen op Zoom twee clubrecords polsstokhoog. 
Behalve Duane leverden nog enkele andere atleten van Fortius  goede prestaties bij het 
polsstokhoogspringen. Femke Wijbenga (MJC) sprong met 2,52 m een persoonlijk record. Ook Yerne 
Biesterveld (JJD) verbeterde in de hal van Spado zijn persoonlijk beste prestatie. Hij ging over 2,02 
m. Sigrid Florusse (V35) sprong 2,82 m en Cheyenne Eier (VSen) 2,02 m. 
Enkele jeugdatleten van Fortius  presteerden op zaterdag 14 december goed in de Hellas Utrecht 
Kerstboommeerkamp-wedstrijd. Anniek de Lange won de meerkamp bij de meisjes junioren C met 
8,42 s op de 60 meter, 7,54 m kogelstoten en 1,60 m hoogspringen. Leensey Bilkerdijk werd zesde 
bij de jongens pupillen A2 met 9,54 s op de 60 m, 6,63 m kogelstoten en 1,20 m hoog. Dex van der 
Laan werd in diezelfde categorie elfde (9,94 s 60 m; 6,41 m kogel, 1,20 m hoog). Dex’ jongere 
broertje Sjors werd tweede bij de jongens pupillen C. 
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Voor de 5de ITS Indoor Track Meeting Team Sotra op zondag 15 december in Apeldoorn stond een 
handvol atleten van Fortius  ingeschreven. Om uiteenlopende redenen meldden drie van hen zich af, 
zodat uiteindelijk alleen Wessel de Lange (JJB) en Julia van Dorp (MJC) de arena van Omnisport 
betraden. Wessel leverde met 6,10 m een uitstekende prestatie in de verspringbak. In de buitenlucht 
had hij die afstand al eens eerder gesprongen, maar indoor was het een persoonlijk record. De 60 
meter liep Wessel in 7,89 s. Julia liep de 60 meter in 9,30 s.  
 
 

WEDSTRIJDAANKONDIGINGEN 
 

Regio Indoorwedstrijden in januari en februari 2020  
Op de zaterdagen 11 januari en 8 februari organiseert de Stichting Atletiek Regio Dordrecht voor de 
19de keer indoorwedstrijden in de atletiekhal van Fortius . De wedstrijd op 11 januari staat open voor 
junioren ABC, senioren en masters. De inschrijving sluit op 28 december om 23:59 uur. 
Op 8 februari zijn de junioren D en de pupillen aan de beurt. De inschrijving voor deze wedstrijd sluit 
op 18 januari om 23:59 uur.  
De inschrijving loopt via Atletiek.nu. 
 

Fortius  Indoor op 21 maart 2020 
Op zaterdag 21 maart organiseert Fortius  zelf een indoorwedstrijd. Voor de pupillen en junioren D 
zijn het de clubkampioenschappen indoor. Voor de categorieën vanaf de junioren C is het een open 
wedstrijd waar ook atleten van buitenaf welkom zijn. Om administratieve redenen staan op atletiek.nu 
twee wedstrijden vermeld op dezelfde datum. Let op dat je inschrijft voor de juiste wedstrijd!  
De inschrijving opent op 4 januari 2020 en sluit uiterlijk op 7 maart 2020 om 23:59 uur of EERDER 
indien de wedstrijd eerder vol zit. Leden van Fortius  krijgen voorrang indien zij inschrijven vóór 23 
februari 2020.  
Kijk voor actuele informatie over de indoorwedstrijden van Fortius  op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 

NK Indoor voor diverse categorieën 
De data van de Nederlandse kampioenschappen indoor 2020 in Apeldoorn zijn: 
25-26 januari Nationale CD Indoor      
8-9 februari  NK indoor Masters*) en NK indoor Meerkamp 
15-16 februari NK indoor Junioren (A/B) 
22-23februari NK indoor Senioren + 200 en 400 m NK Masters*) 
8 maart  Nationale Pupillen Indoor 
*) Masters attentie: de NK voor masters zijn dit jaar verdeeld over twee weekends en daar moet ook 
apart voor worden ingeschreven.  
Zie voor informatie en inschrijven nkindoor.nl en atletiek.nu. 
 

Competitiedata 2020 
Hieronder nogmaals de data van de competitiewedstrijden zoals die door de Atletiekunie bekend zijn gemaakt. 
Zet ze vast in je agenda. De locaties zullen in het eerste kwartaal van 2020 worden vastgesteld. Fortius  moet 
uiterlijk 16 januari 2020 aan de Atletiekunie doorgeven met hoeveel ploegen we mee willen doen. 
Contactpersoon competitie voor Fortius  is Arjen van Gink.  
 

CD-junioren  Senioren   AB-junioren   Masters   
18 april  26 april   19 april   17 mei 
9 mei   24 mei    3 mei    21 juni 
13 juni   5 juli    7 juni    20 september 
19 september  13 september   6 september   landelijke finale 
 finales  promotie/degradatie  NK Teams junioren 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Er werd deze maand weer massaal aan wedstrijden 
deelgenomen, maar vooral Roy Werner, Timo de Geus en 
Hanneke van Riel sprongen eruit. Roy liep allereerst een 
uitstekende marathon op 17 november en was twee weken later 
alweer zo ver om een 44 km trail te winnen. Timo viel vooral op 
vanwege zijn wekelijkse deelname aan crossen waarbij hij 
steevast op het podium belandde. En Hanneke brak in Valencia 
het clubrecord marathon bij de V40, waar ze met nog andere 
Fortius atleten aanwezig was.  
Stuur wedstrijdverslagen, foto’s en commentaren naar de redactie, want zonder uw medewerking 
kunnen wij ook niet alles weten. Dat kan voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 januari op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
WEDSTRIJDEN IN NOVEMBER EN DECEMBER 
 

Aanvulling Drechtstadloop (3 november): Renate Leeuwenstein werd ten onrechte niet in de 
uitslagen vermeld. Zij was 21ste bij de V45 in 2:11:22. 
Nagekomen bericht 9 november: Teus van Os en Arline van den Boogaard liepen op 9 november in 
Nunspeet een 10 km wedstrijd, de Zandenplasloop. Teus finishte als 32ste M50 in 49:27. Arline deed 
er met 53:56 iets langer over, maar was wel elfde bij de V50. 
 

Ger Weber werd op 17 november zevende op een 5 km wedstrijd in het kader van het Spark Loop 
Circuit in Spijkenisse. Hij liep die afstand in 30:40. 
 

Timo de Geus werd op dezelfde 17 november derde bij de 8750 m lange Scorpiocross in Oosterhout. 
Zijn trainer Harry Gerritse begeleidde hem en liep bij de M55 de cross over een rondje minder 
(7300 m) en werd tiende.  
 

Ook op 17 november werd in Nijmegen de traditionele Zevenheuvelenloop gehouden. Een grote 
groep Fortius atleten heeft daar deelgenomen aan de hoofdafstand, de 15 km. Bij de heren waren er 
geen topposities in de klassementen. Bij de dames blonken Nay Seddik (zesde V45) en Hanneke 
van Riel (dertiende V40) uit. Een viertal heeft ook nog de 7 km gelopen. 
Uitslagen, voor zover we in staat waren de Fortius atleten op te zoeken: 
 

15 km: 
MSen 
 1207 Menno van Rosmalen 1:07:01 
 2317 Alexander Saint-Denis 1:14:43 
M35 
 361 Ewoud v Houwelingen 1:05:43 
M40 
 133 Henrik Barendregt 1:01:11 
 450 Alex Adriaanse 1:08:15 
M45 
 128 Wilfred Krol 1:02:58 
 778 Frenk Bulten 1:13:54 
 998 Doron van der Eerden 1:17:16 
 1579 Peter de Deugd 1:25:56 

 1674 Werner Wijne 1:28:18 
 1836 Rob Zwang 1:33:53 
 
M50 
 456 Fred Kuipers 1:11:48 
 1110 Edwin Zoomer 1:20:53 
M55 
 270 Leon Goor 1:11:45 
 532 Albert Martens 1:17:15 
 862 Leo Fioole 1:24:20 
 1283 Franky Muller 1:40:55 
M60 
 711 Herman Schot 1:42:58 
 

M70 
 116 Dick Haartsen 1:37:29 
 
V35 
 86 Carmen van Hagen 1:13:13 
V40 
 13 Hanneke van Riel 1:04:29 
 592 Martine Zwemmer 1:30:57 
V45 
 6 Nay Seddik 1:03:37 
 480 Dennis van de Vijver 1:29:04 
 600 Maria Hurtado Blanco 1:33:43 
 753 Sandra van der Graaff 1:40:49 
 808 Murielle de Landsheer 1:47:38 

Foto Jos Nieuwland 

11 



 

 

V50 
 265 Hilde Groven 1:26:43 
 335 Esther Hofland 1:28:42 
 462 Christine Ubas 1:33:48 
 473 Mariëlla de Lang 1:34:16 
 546 Corine Schaap 1:37:26 
 

V55 
 220 Peggy Tanis 1:31:37 
 287 Annelies de Back 1:37:26 
 
7 km: 
VSen 
 1192 Sandra Zwanenburg 46:15 

V35 
 497 Maartje Willems 52:44 
V40 
 534 Vanessa Versteeg 52:44 
M65 
 51 Kees Walraven 50:37 

 

Roy Werner won op 17 november de Ronde Venen Marathon in Mijdrecht. Hij deed dat in een nieuw 
persoonlijk record van 2:35:24 en had bijna een kwartier voorsprong op zijn naaste belager. Daarmee 
stijgt Roy weer een paar plaatsen op de 10-bestenlijst van Fortius .   
 

Op 23 november stond onze eigen Wantijparkloop op het programma. Er dreigde slecht weer, maar 
het viel uiteindelijk best mee. Dit is niet meer de grote wedstrijd die het ooit in het verleden was, maar 
gezien de reacties van de deelnemers voorziet het wel in een behoefte naar een gezellige 
kleinschalige loop dicht bij huis, die er bij veel deelnemers was. Naast de jeugd (zie jeugdrubriek) 
konden de senioren en masters kiezen voor 5 km of 10 km. Wij noteerden zelfs enkele deelnemers 
die beide afstanden liepen. Op de 10 km ging de winst bij de dames naar Nay Seddik en bij de 
mannen naar Timo de Geus. Op de 5 km deden Esther Roodenburg en Margriet Halbertsma het 
goed als tweede en derde. Bij de mannen was de 18:26 van Mitchel Teeuw goed te noemen. 
 
10 km 
Vrouwen: 
 1 Nay Seddik 41:28 
 3 Gerda Huiskamp 46:50 
 8 Ciska van der Snee 56:03 
Mannen 
 1 Timo de Geus 32:29 
 4 Tom Wortel 34:27 
 5 Lean de Ruiter 36:16 
 6 Maarten Danckaarts 37:19 
 8 Kees Prins 39:05 
 13 Menno van Rosmalen 42:24 
 16 Wilfred Krol 43:18 
 18 Sjon Vos 44:23 
 21 Martijn Genisse 44:41 
 26 Leon Goor 45:48 
 28 Gerben van der Weert 46:34 
 33 Arie Kuperus 48:07 
 34 Daan van Strien 48:54 
 35 Maurice Laparlière 49:02 
 36 Sjors van der Glas 49:15 

 38 Jeroen Brouwers 49:38 
 40 Leo Boelens 50:18 
 43 Sander van der Glas 53:56 
 44 Jan van Nes 55:33 
 45 Hank Winters 58:13 
 
5 km: 
Vrouwen 
 2 Esther Roodenburg 22:03 
 3 Margriet Halbertsma 22:09 
 5 Daniëlle Gillissen 24:39 
 9 Annemieke Franquemont 28:34 
 10 Ellis Boogers 28:35 
 11 Sandra Zwanenburg 28:52 
 12 Irene Kamp 29:02 
 16 Annette Bar 34:20 
 17 Sharon Visser 34:21 
 18 Manuela Hauser 34:22 
 20 Maartje Willems 34:56 
 21 Dana Westenberger 36:01 
 

Mannen 
 3 Mitchel Teeuw 18:26 
 7 Barry Simons 21:03 
 10 Fred Kuipers 21:27 
 13 Kees Prins 22:13 
 14 Henk-Jan Vogelaar 22:52 
 15 Harry Gerritse 23:25 
 18 Dick Recourt 24:27 
 19 Wilmar de Pee 25:39 
 20 Peter van Zetten 25:39 
 23 Rudy van Dijl 26:09 
 24 Mark Uilhoorn 26:28 
 25 Guus Janssen 26:38 
 26 André Alderliesten 26:58 
 28 Remco Gillissen 27:15 
 29 Marco Kors 28:36 
 30 Rob Zwang 28:44 
 32 Henk den Haan 31:40 
 
 

 

De Warandeloop vormt al jaren de start van het nationale crossseizoen. Op zaterdag 23 en zondag 
24 november trokken daarom veel junioren en enkele senioren naar Tilburg voor deze klassieke 
veldloop (voor resultaten junioren zie de jeugdrubriek). Op de korte cross bij de mannen (2400 m) 
werd Tibo Visser 65ste. Aan de 10 km deden Albert Klerk (69ste) en Pieter Verweij (232ste) mee. Greg 
van der Velde (elfde) en Bas Bosveld (36ste) liepen de 5625 m cross voor de recreanten. 
 

Timo de Geus won op 24 november in Rotterdam de Dickie Klooscross. In Lekkerkerk werd Ellen 
Zaal vierde bij de dames op de Loetcross van AV Start. 
 

Een groepje Fortius atleten reisde eind november naar Valencia om daar deel te nemen aan de 
marathon op 1 december. Van hen was Hanneke van Riel het meest succesvol omdat zij met 3:21:47 
het clubrecord bij de V40 verbeterde. Zij werd in de wedstrijd 49ste bij de V40. Ook Anna van Stigt 
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voldeed aan haar eigen verwachtingen met 3:29:41. Verder vonden we Cor Hamels in de 
uitslagenlijst (618de bij de M50 in 3:31:58). Een drietal bleef net boven de vier uur: Ron Breeman 
(M55 in 4:01:22), Ingrid Janssen (V50 in 4:02:45) en Erwin de Meij (MSen in 4:04:08). 
 

Kees Prins deed op 1 december mee aan de 15 km Pfixx Solar Montferland Run en werd 115de in 
59:43. Ook op 1 december liep Timo de Geus een cross. Dit maal de Enclavecross in Baarle-Nassau 
waarin hij als tweede eindigde op de 9500 m. 
 

Meer mensen gingen er op 1 december naar Voorne’s Duin Trail in Oostvoorne. Net twee weken na 
zijn goede marathon (zie hierboven) waagde Roy Werner zich alweer aan een monsterafstand, de 44 
km trail. Alsof hij de marathon alweer helemaal was vergeten won hij deze trail in 3:07:47. Erik van 
Konijnenburg had als dertigste bijna anderhalf uur meer nodig: 4:35:17. Op de trail over 15 km werd 
Irene Vink keurig zestiende in 1:25:08 en werd gevolgd door Karoline ’t Lam (54ste in 1:36:26) en 
Astrid van Tricht (79ste in 1:41:27). Bij de heren noteerde Govert van Andel 1:53:57 (252ste). 
 

Op zondag 8 december liep Timo de Geus zijn volgende cross, de zware SPADO cross in Bergen op 
Zoom. En met succes, want hij won afgetekend. Bij de M45 werd Jan-Willem Mennink vierde en bij 
de M55 Harry Gerritse twaalfde. Henk Nugteren stond als eerste M65 in de uitslagen, maar omdat ik 
er zelf bij was kan ik corrigeren, want ik was echt maar derde, er was bij de organisatie namelijk iets 
fout gegaan met dubbel uitgereikte startnummers. 
Margriet Halberstma deed liever een stratenloop en was daarvoor op dezelfde dag naar Waspik 
gegaan, waar ze vierde werd bij de dames op de 5 km in 22:11. 
Ook op 8 december werd in Rotterdam de populaire Bruggenloop over 15 km gelopen. Alleen Nay 
Seddik wist op een klassement tot de eerste tien door te dringen met een goede tweede plaats bij de 
V45. Het was niet gemakkelijk om alle Fortius leden uit de enorme lange lijsten te selecteren, maar 
we hebben ons best gedaan. Opmerkingen en aanvullingen graag mailen naar de redactie. 
  

MSen 
 42 Anco Oomsen  56:39 
 88 Rémon van den Engh 57:42 
 100 Mitchel Teeuw 1:00:22 
M35 
 60 Ewoud v Houwelingen 1:04:03 
 151 Pieter Wils  1:09:19 
 345 Albert Klerk  1:11:40 
 355 Jeroen Brouwers 1:14:51 
M40 
 471 Marcel Mangrey 1:24:16 
 681 Robert Beije 1:30:13 
M45 
 315 Doron van der Eerden 1:17:57 
M50 
 105 Norwin Mingaars 1:16:17 
 159 Teus van Os 1:16:34 

 645 Hank Winters 1:36:46 
 592 André van der Laars 1:33:36 
M55 
 180 Carel van de Koppel 1:21:28 
 223 Maurits Vijfeijken 1:25:29 
 331 Arie Nouwen 1:24:25 
 352 Peter Vermeij 1:34:55 
M60 
 40 Arie Kuperus 1:18:29 
M65 
 24 Ad Blommers 1:19:17 
 36 Johan de Jong 1:27:04 
 62 Harm de Jonge 1:29:24 
 129 Harry Bouw 1:46:08 
 130 Wim Kruithof 1:50:55 
 
 

VSen 
 275 Eliza Damsteeg 1:19:16 
 324 Rianne Stolwijk 1:23:33 
V40 
 19 Hanneke van Riel  1:12:52 
 330 Judith Havermans 1:29:03 
V45 
 2 Nay Seddik  1:03:51 
 21 Annelies van der Kolk 1:17:45 
 34 Toos Volmer 1:20:57 
 144 Sam Visser 1:33:07 
 230 Sonja van der Stelt 1:29:03 
 357 Muriëlle de Landsheer 1:44:07 
V55 
 166 Karla Blommaert 1:43:25 
V60 
 37 José Spiertz 1:39:31 

 
Op 14 december werd er door enige Fortius leden deelgenomen aan de Winterloop Outdoor Valley in 
Bergschenhoek. Op de 5 km liep bij de JB Jasper Alderliesten in 28:05 naar de tweede plaats. Ook 
Maurice Laparliere werd tweede in 22:55 bij de M35. André Alderliesten werd bij de M45 zevende in 
29:51 en Harry Gerritse won bij de M55 in 26:42. Bij de V35 werd Sabina de Weerd tweede op de 10 
km in 55:37. 
 

Net voor het eind van het jaar liep Kees Prins nog een marathon op 15 december in Spijkenisse bij 
de Spark Marathon. Hij werd achtste bij de M35 in 3:23:25. Andere deelnemers van Fortius  hielden 
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het op de kortere afstanden. Zo werd Timo de Geus vierde in 1:11:42 op de halve marathon en werd 
gevolgd door Tobias Nolles (27ste in 1:24:48), Sjon Vos (88ste in 1:37:38), Jeroen Brouwers (271ste in 
1:56:57) en Harm de Jonge (416de in 2:20:47). Op de 10 km noteerden we de 150ste plaats bij de 
mannen voor Theo Schefers (1:02:02) en de 26ste plaats bij de vrouwen voor Ciska van der Snee 
(56:39). Op de 5 km werd Margriet Halbertsma vierde bij de vrouwen in 21:35. 
 

Op 15 december werd Mark Prins tiende bij de M45 op de Lidocross in Waalwijk. 
 
 Wedstrijden in december, januari en februari 
 

Hieronder weer een selectie van crossen en wegwedstrijden. Wil je nog wat anders dan hier 
op de kalender staat, kijk dan op de bekende sites zoals www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl 
voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. 
 

December  
 

21 Linschoten  Linschotenloop  www.linschotenloop.com 
22 Barendrecht  Kerstloop   www.cavenergie.nl 
26 Breda   TOF Kerstcross  www.tofbreda.nl 
26 Vugt   Kangeroeloop  www.kangeroeloop.nl 
28 Dordrecht  Schapenkoppencross www.fortiusdrechtsteden.nl 
28 Alblasserdam  Alblasserbosloop  www.aaa-atletiek.nl 
31 Soest   Sylvestercross  www.sylvestercross.nl 
31 Schoonhoven  Oliebollenloop  www.avantri.nl 
 

Januari 
 

2 Dordrecht  Nieuwjaarsloop  www.fortiusdrechtsteden.nl 
4 Oud-Beijerland Nieuwjaarsloop  www.avspirit.nl 
4 Goes   Wallenloop   www.av56.nl 
4 Dordrecht  Wieldrecht Cross  www.wieldrecht.nl 
5 Westvoorne  Halve van Westvoorne www.voorneatletiek.com 
11 Westenschouwen Deltacross   www.avdeltasport.nl 
12 Den Haag  Strandmarathon  www.denhaagstrandmarathon.nl 
12 Egmond aan Zee Egmond Halve Marathon www.nnegmondhalvemarathon.nl 
18 Dordrecht  Merwelandencross  www.fortiusdrechtsteden.nl 
19 Maassluis  Halve marathon  www.avwaterweg.nl 
19 Rijen   Spiridon cross  www.spiridoncross.nl 
19 Mijnsheerenland Binnenmaascross  www.roparun-team92.nl 
25/26 Breda   Mastboscross   www.mastboscross.nl 
25 Hoornaar  Dirk IV Loop   www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
26 Zundert  Kwekerijenloop  www.vangoghloopzundert.nl 
 

Februari 
 

1 Alblasserdam  Souburghcross  www.aaa-atletiek.nl 
2 Rotterdam  Zuiderparkloop  www.epicinderunning.nl 
2 Gouda   Groenhovenloop  www.avgouda.nl 
2 Dongen  Atledo cross   www.atledo.nl 
2 Apeldoorn  Midwinter marathon  www.midwintermarathon.nl 
8 Bruinisse  Grevelingencross  www.avflakkee.nl 
9 Schoorl  Groet uit Schoorl Run www.groetuitschoorlrun.nl 
9 Hoek van Holland Ballententstrandloop  www.pacrotterdam.nl 
15 Burgh-Haamstede Zeeland’s zwaarste 10 www.avdeltasport.nl 
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SCHAPENKOPPEN 
SPORTPARK CROSS  
 

         zaterdag 28 december 2019 
 
Zaterdag 28 december 2019 wordt voor de zevende keer de “Schapenkoppen Sportpark Cross” 
georganiseerd door FORTIUS. 
 

Wij hebben een gevarieerd  parkoers uitgezet op en om het Sportpark Reeweg,  
Halmaheiraplein 35, Dordrecht. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 9:30 – 12:30 Na-inschrijven in kantine van FORTIUS 
  11:00 Start jeugd geboortejaar 2013 of later, 2011/2012,  2009/2010 
   1 ronde van 1240 m 
 11:15 Start jeugd geboortejaar 2007/2008, 2005/2006 
  2 ronden van ±1270 m = 2540 m. 
 12:00 Prijsuitreiking jeugd  
 12:30 Korte cross van 3770 m (3 ronden van ±1260 m) 
 13:00 Lange cross van 7490 m (6 ronden van ±1250 m) 
  Op de lange cross wordt er gestreden om de “Hans Michels Wissel Bokaal” 
 14:30 Prijsuitreiking korte en lange cross. 
             

De deelnameprijs voor de jeugdlopen is gratis en voor de korte- en de lange cross is € 5,00. 
Inschrijven, omkleden en douchen bij FORTIUS.  
 

Voorinschrijving voor de cross tot 25 december 23:59 via www.inschrijven.nl 
  

 
 

Mede mogelijk gemaakt door:  

Logo door 
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Noteer vast in je agenda 
 

Riwal Hoogwerkers Halve Marathon op 14 maart 2020  
 

Op zaterdag 14 maart 2019 vindt de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon plaats. Deze 
loop wordt al voor de 44e keer georganiseerd en heeft een mooi parcours vanaf de 
atletiekbaan langs het Wantij en door de Dordtse Biesbosch. Naast de halve marathon zijn 
er prestatielopen over 5 en 10 km. De jeugd is welkom op de baan met diverse afstanden.  
Natuurlijk hopen we weer op de hulp van veel vrijwilligers. 

 
 

Fotograaf gezocht 
Wij zoeken deze keer ook iemand die foto’s wil maken tijdens het evenement op en 
rond de baan. Ben jij handig met fototoestel en wil je ons wel helpen tijdens dit 
evenement? Stuur dan een mail naar riwalhalvemarathon@gmail.com.  

 
De Riwal Hoogwerkers Halve Marathon maakt onderdeel uit van het Grote Rivieren 
Loopcircuit. 
Organisatieteam Riwal Hoogwerkers Halve Marathon: Maarten Vogelezang, Gos Koernap, 
Karin Stam, Sibrand Komdeur, Mieke van de Fluit, Jasper Beljaars, Kees de Pee, Ilonka 
Bezooijen, Hanneke Zijlstra, Willy Diepeveen 
 
 
 
 

 
[Advertentie] 
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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] 
 

Regio StARD veldloopcompetitie in Papendrecht en Ou d-Beijerland 
 
Door problemen met de uitslagenverwerking op de website uitslagen.nl, beschikken we nu pas over 
de eindresultaten. Vele Fortius -jeugdatleten zijn op plaats 1, 2 of 3 geëindigd, eigenlijk teveel om op 
te noemen. Daarom maken we een klein overzicht. 
Bij de wedstrijd georganiseerd door AV Passaat in Papendrecht op zaterdag 9 november behaalden 
we zeven gouden, zes zilveren en twee bronzen podiumplaatsen. De uitslag van deze wedstrijd vind 
je op uitslagen.nl. 
Zaterdag 30 november was iedereen afgereisd naar Oud-Beijerland voor de veldloop bij Spirit. Ook 
hier weer veel kinderen vooraan gefinisht: acht gouden, zeven zilveren en vier bronzen 
podiumplaatsen. De uitslag van deze wedstrijd vind je op uitslagen.nl. 
Inmiddels is er ook al een tussenstand gepubliceerd op de StARD website na deze twee wedstrijden. 
De foto’s hieronder zijn gemaakt door Sander van der Glas en Mirella Alvarez. 
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Wantijparkloop, zaterdag 23 november 
 
Bijna vijftig Fortius -jeugdleden stonden opgesteld naast het Wantijpaviljoen en waren klaar voor het 
startschot voor een wedstrijd over 1 of 2 kilometer door het Wantijpark. De meeste kinderen hadden 
er al een training op zitten of waren rennend naar de start gekomen met de juniorengroep, echte 
bikkels dus. 
Bij de wedstrijd over 1 kilometer stonden Anne Schoester, Tula Hermus en Amber Jansen in die 
volgorde op het podium om hun prijzen op te halen. Bij de jongens waren het Timo de Vos, Yonah 
Moree en Sjors van der Laan. Omdat we toch alle lijsten bij de hand hebben, hieronder de volledige 
uitslagen voor onze jeugd, inclusief de geklokte tijden. 
 

1 km meisjes: 
 1 Anne Schoester 4:19 
 2 Tula Hermus 4:21 
 3 Amber Jansen 4:26 
 4 Iris Slooten 4:34 
 6 Bo Janssen 4:47 
 7 Fleur van der Glas 4:48 
 8 Amelia Gniba 4:49 
 9 Maud van Rooij 4:55 
 10 Tess Plaisier 4:56 
 11 Fenne de Koning 4:58 
 12 Pepa Hermus 5:30 
 13 Noor Lugthart 5:33 
 15 Jessica van der Weert 5:49 
 16 Evelien de Boer 5:59 

1 km jongens: 
 1 Timo de Vos 3:57 
 2 Yonah Moree 4:04 
 3 Sjors van der Laan 4:16 
 4 Arend Vogelaar 4:20 
 6 Noah van Bezooijen 4:41 
 7 Lars Groenewegen 4:52 
 8 Bastiaan de Jong 4:53 
 9 Ryan Soselisa 4:54 
 10 Lucas van Dijk 5:11 
 11 Thijs Bouman 5:19 
 12 Levi Zilverschoon 5:57 
 
 

 
Bij de 2 kilometer wedstrijd bestond het podium bij de meisjes ook geheel uit Fortius , maar was er bij 
de jongens alleen de tweede plaats. 
 
2 km meisjes: 
 1 Lisa van Schaik 8:41 
 2 Veerle Uilhoorn 9:13 
 3 Isha Arnold 9:14 
 4 Fe Nelson 9:21 
 5 Rosa Paling 9:25 
 6 Monique de Graaf 9:51 
 8 Hannah Sorensen 10:03 
 9 Nynke de Boer 10:11 
 10 Mare Simons 10:17 
 11 Fabienne de Jong 10:25 
 12 Jil Vogelaar 10:28 
2 km jongens: 
 2 Jaime Joele 7:59 
 4 Jern Joghi 8:11 
 5 Timo Kähler 8:11 
 6 Bram Kähler 8:12 
 7 Dex van der Laan 8:13 
 9 Rune Veraart 9:48 
 10 Alexander van Namen 9:58 
 11 Sem Schoester 10:37  Alle overige uitslagen zijn te vinden op uitslagen.nl 

De eerste drie op elke afstand kregen echte bekers als prijzen. 
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Warandeloop, 23 en 24 november 
 
Dat lang niet alle jeugd aan de Wantijparkloop deelnam had ook te maken met de Warandeloop, die 
in het zelfde weekend in Tilburg werd gehouden en waaraan ook Fortius jeugd deelnam. Er was een 
nationaal sterk deelnemersveld en onze jongens hadden pittige tegenstand. Bij de jongens B, die 
4300 m hadden af te leggen, finishten Timo de Kok en Flint Beenen in exact dezelfde tijd en werden 
35ste en 37ste. Voor de jongens C was een parkoers van 2800 m neergelegd. Thomas van Roosmalen 
werd bij de eerstejaars C jongens 29ste. De tweedejaars liepen enkele minuten sneller, met Mees 
Schneider als tiende keurig  bij de top-10. Freek Bosveld eindigde als 22ste en Tim Leeman als 34ste. 
De jongens D liepen 1680 m. Bij de eerstejaars liepen Luuk Bosveld en Thijs Haak netjes in de top-
10 (negende en tiende) en werden Ruben van Roosmalen en Yerne Biesterveld 19de en 28ste. 
Ook was er voor de D en C groepen een estafettecross over 4x560 m. Onze C jongens werden vijfde 
en de D jongens zesde. 
 

Sinterklaastraining 
 
Sinterklaas en zijn Pieten hebben ook dit jaar de jeugdleden van Fortius  weer verrast met een 
bezoek tijdens de training. Op woensdag 27 november waren er leuke parkoersjes uitgezet door de 
trainers in de hal, waar veel pupillen met rode wangen overheen aan het rennen of racerunnen 
waren. Om de beurt werden de verschillende groepen naar de kantine geroepen om te luisteren naar 
Sinterklaas en na afloop af te koelen met limonade of chocomel. 
Hopelijk heeft Sinterklaas volgend jaar weer tijd! 
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Enclavecross, Baarle-Nassau, zondag 1 december 
 

Jongens Pupillen B Noah van Bezooijen deed mee aan deze cross, waarbij voortdurend van België 
naar Nederland en omgekeerd gelopen werd. Noah moest 1170 m afleggen en werd negende in zijn 
leeftijdsklasse. 
 

Indoor 2019 DAK Drunen, zondag 8 december 
 

Zeven Fortius -jeugdleden zijn afgereisd naar een sporthal in Waalwijk voor deze indoorwedstrijd. Er 
werd meegedaan aan een meerkamp bestaande uit een sprint, kogelstoten en hoogspringen. Voor 
de meeste pupillen was dit trouwens de eerste keer dat zij aan een hoogspringwedstrijd deelnamen. 
Alle Fortius -uitslagen zijn te vinden op atletiek.nu. Tijdens deze wedstrijd is er in plaats van met een 
elektronische tijdmeting een handmatige tijdmeting geweest, waardoor de eindtijden niet altijd precies 
kloppen. 
 

Triple Indoor Gala Alkmaar, zaterdag 14 december 
 

Acht Fortius -jeugdleden stonden in het Wielerpaleis aan de start bij deze wedstrijd om op het 
middenterrein van de wielerbaan hun atletiekkunsten te laten zien. Enkele hoogtepunten waren de 
tweede plaats van Anne Schoester op de 600 meter bij de meisjes pupillen C en eveneens de 
tweede plaats voor Pepa Hermus op de 600 meter bij de meisjes pupillen mini. Daarnaast liep Anne 
Schoester tijdens deze 600 meter in haar tijd van 2:27,35 s naar de achtste plaats in de top 10 
ranglijst allertijden van Fortius . 
Alle overige uitslagen van Noah, Ruben, Thomas, Sem, Novi en Tula vind je op atletiek.nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hellas Utrecht Kerstboommeerkamp, zaterdag 14 decem ber 
 

Vier Fortius -jeugdleden stonden aan de start in sporthal de Galgenwaard om deel te nemen aan 
deze traditionele meerkamp georganiseerd door Hellas. Enkele hoogtepunten waren onder andere 
de tweede plaats van Sjors van der Laan op de meerkamp bij de jongens pupillen C. Met zijn sprong 
bij het verspringen van 3,29 m kwam hij binnen in de Fortius  top 10 ranglijst allertijden op plaats 9 en 
met zijn sprinttijd van 8,92 s op de 50 meter op plek 2 in die ranglijst. Anniek de Lange werd eerste 
op de meerkamp bij de meisjes junioren D. Alle overige uitslagen van onder andere Dex en Leensey 
vind je op atletiek.nu. 
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Prijsuitreiking PR-competitie 2018-2019 
 

[door Piet Barends] 
 

Het had even geduurd, want de laatste uitslagen moesten worden verwerkt, de diploma’s worden gemaakt en 
er moest op die dag geen wedstrijd zijn, waaraan veel pupillen en junioren zouden deelnemen, maar op 
zaterdag 7 december was het dan eindelijk zo ver: de prijsuitreiking van de PR-competitie 2018-2019. Zo rond 
kwart over tien kwamen de eerste pupillen vanuit de zaal naar de kantine voor de prijsuitreiking en tegen half 
elf was iedereen wel aanwezig en kon de ceremonie beginnen. De prijswinnaars mochten op het erepodium 
plaatsnemen en de prijzen werden uitgereikt door Dini Grootenboer, waarna de prijswinnaars werden 
vereeuwigd. Alle prijswinnaars hadden gehoor gegeven aan de oproep om te komen en dus was het 
erepodium steeds volledig bezet. Na afloop van de ceremonie konden de pupillen, die niet in de prijzen waren 
gevallen, hun diploma met daarop hun records in 2019 in ontvangst nemen. Hieronder de volledige 
klassementen met de toegekende punten. 
 
Jongens Pupillen:   
 1 Dex van der Laan 245 
 2 Lenni Reif 220 
  Noah van Bezooijen 220 
 4 Tinus Reif 190 
 5 Ruben v Roosmalen 180 
 6 Sjors van der Laan 175 
 7 Alexander van Namen 170 
 8 Yerne Biesterveld 160 
 9 Arend Vogelaar 150 
  Thijs Haak 150 
 11 Rick Thomas 145 
  Sven Schenkel 145 
 13 Jesper van Leeuwen 140 
  Santiago Roelofs 140 
 15 Ilay de Koning 135 
  Leensey Bilkerdijk 135 
  Timo Kähler 135 
 18 Florian Ophorst 130 
  Hugo Vink 130 
  Luuk Bosveld 130 
  Moos Korteweg 130 
 22 Sem Schoester 125 
 23 Luka Alvarez Tusveld 120 
  Rune Veraart 120 
 25 Floor Muilwijk 115 
  Tim Scholten 115 
 27 Thijs de Reus 110 
 28 Fedde Brinkman 105 

 
 29 Bram Kähler 100 
  Koen Gennisse 100 
 31 Bastiaan de Jong 95 
  Wouter van Balen 95 
 33 Semme d Engelsman 90 
 34 Aaron Reiziger 80 
  Samuel van Ameijde 80 
  Timo de Vos 80 
 37 Hugo Blom 70 
  Milan Breedvelt 70 
 39 Milan van Ginneken 60 
 40 Jern Joghi 50 
  Mats Blom 50 
 42 Jaiven Breidel 45 
  Rens Bakker 45 
 44 Mats Grootenboer 30 
  Thijs Mettes 30 
  Tygo Aarden 30 
 47 Urlich Candelaria 25 
 48 Yonah Moree 20 
 49 Adam Mahiou 15 
  Boaz Bakker 15 
  Justen Houben 15 
  Koen Schaap 15 
  Lindo Brandt 15 
 54 Bastiaan Wevers 10 
 55 Lars Groenewegen 5 
  Ryan Soselisa 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meisjes Pupillen:   
 1 Alyssah Bailey 245 
 2 Tula Hermus 185 
 3 Danouk Maasdam 175 
 4 Aimy de Koning 170 
 5 Amber Jansen 170 
 6 Kristen Maasdam 170 
 7 Lisa van Schaik 165 
 8 Anne Schoester 160 
 9 Elin Wessels 150 
 10 Lisa Grootenboer 150 
 11 Naomi Reiziger 150 
 12 Bo Janssen 145 
 13 Iris Slooten 145 
 14 Maud van Rooij 140 
 15 Fenne de Koning 135 

 
  Jessica Mijdam 135 
 17 Nikki de Winter 130 
 18 Jill Slotboom 125 
  Mare Simons 125 
  Tess van Tour 125 
 21 Rosa Paling 120 
  Tess Plaisier 120 
 23 Bo van Driel 115 
  Danita Magermans 115 
 25 Lois Laheij 110 
 26 Annika Boertje 100 
  Kaylena de Bruijn 100 
  Leonore de Jong 100 
 29 Fe Nelson 95 
  Gemma Doff 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jongens Pupillen. 

Meisjes Pupillen. 
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  Nynke de Boer 95 
 32 Tamara Berlips 90 
 33 Hanna Sorensen 85 
  Lise de Lange 85 
 35 Jessica van der Weert 75 
 36 Isha Arnold 70 
 37 Noa Grootenboer 55 
 38 Amelia Gniba 45 
 39 Pien Vogelaar 40 
 40 Fleur van der Glas 35 
  Pepa Hermus 35 
 42 Allison van Meggelen 30 
  Minke Schouten 30 
 44 Fiene van Valen 20 

  Lois Alberts 20 
  Yfke Broere 20 
 47 Antea Petkovic 15 
  Éowyn Vorthoren 15 
  Fae Suijkerbuijk 15 
  Lisa Markusse 15 
  Liz Wieringa 15 
  Madelief Brouwer 15 
  Noor Lugthart 15 
  Tahnee Moree 15 
  Tessa Kramers 15 
 56 Anniek Huijsdens 10 
  Elske Houwink 10 
 58 Fabienne de Jong 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jongens Junioren: 
  
 1 Sven Hurkmans 295 
 2 Maxim van Dorp 285 
 3 Wessel de Lange 260 
 4 Timo de Kok 155 
 5 Milan Vink 145 
 6 Samuel van Well 105 
 7 Mees Schneider 90 
  Yuma van Dijkhuizen 90 
 9 Freek Bosveld 85 
 10 Tijn van Driel 75 
 11 Lucas Gennisse 70 
  Tim Leeman 70 
 13 Jaime Joele 65 
 14 Jesper Hurkmans 60 
  Thomas v Roosmalen 60 
 16 Pawel Pukszta 55 
  Sepp van Dort 55 
 18 Ota Aigbosuria 45 
 19 Jari Kroon 40 
 20 Milan van Tiggelen 30 
 21 Flint Beenen 25 
  Fons van de Boogaerdt 25 
 23 Maxime v Dooremalen 15 
 24 Tinus Rijsdijk 10 
 

Meisjes Junioren: 
  
 1 Anniek de Lange 280 
 2 Julia van Dorp 265 
 3 Norah de Bruijn 200 
 4 Eva Rijnsaardt 180 
  Floor Zebel 180 
 6 Cristy Pieter 175 
  Veerle Uilhoorn 175 
 8 Danine Markesteijn 155 
 9 Savannah Bailey 150 
 10 Jil Vogelaar 110 
 11 Marit van Zetten 95 
 12 Lene in 't Veld 90 
 13 Novi Hermus 85 
 14 Danica de Bruijn 80 
 15 Chelsia Carlos 75 
 16 Yoni Markesteijn 70 
 17 Vera Zwemmer 50 
 18 Fanny Louwman 25 
 19 Anamaria Marosan 20 
  Evy Wessels 20 
  Monique de Graaf 20 
  Norah Arnold 20 
 23 Irsa Looije 15 
 24 Femke Wijbenga 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Meisjes Junioren. 

Jongens Junioren. 
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COMPENSATIE 
 
Voor sporters is deelname aan de Olympische Spelen het hoogst haalbare. Een enkeling 
durft de lat nog iets hoger te leggen door daar dan ook het winnen van een gouden 
medaille aan toe te voegen. In de nieuwsbrief van oktober hadden we hiervan nog een 
uitstekend voorbeeld. Op de vraag wat de ambities van Cristy Pieter en Anniek de Lange 
waren, was het antwoord eensluidend: “Olympische Spelen”, “En winnen natuurlijk”. Bij 
de gemiddelde sporter blijkt de magie van de Olympische Spelen nog steeds te leven. 
Toch is er de laatste jaren veel veranderd. Mochten vroeger alleen amateursporters 
deelnemen aan de Olympische Spelen, langzamerhand werden ook professionals 
toegelaten. Het begon met semiprofessionele teamsporters in voetbal, ijshockey en 
honkbal. Later kwamen daar ook individuele sporten als wielrennen en tennis bij. 
Werelden die altijd gescheiden waren vloeiden langzaam in elkaar. Een andere 
ontwikkeling was dat traditionele Olympische sporten zoals zwemmen en atletiek zich 
steeds professioneler manifesteerden. Zo kon het gebeuren dat een marathonloper 
afzag van deelname, niet omdat hij meende toch geen kans te maken, maar omdat er bij 
grote stadsmarathons meer was te verdienen. Je loopt geen vijf topmarathons per jaar, 
dus die afweging is alleszins redelijk. Zo’n atleet kreeg dan natuurlijk wel eens 
commentaar, bijvoorbeeld van zijn nationale bond, maar over het algemeen was de 
reactie vrij lauw. “Moet hij zelf weten”, of “gemiste kans”, of “is alleen maar in mijn 
voordeel”, werd vaak gehoord. 
Nu komt er een heel ander fenomeen om het hoekje kijken. Kiki Bertens was de eerste 
die het volmondig durfde te zeggen: dat ze best aan de Olympische Spelen zou willen 
meedoen, maar daardoor zo veel inkomsten zou mislopen, dat zij financiële compensatie 
eist voor deelname. Wie die compensatie zal moeten betalen is niet duidelijk, mogelijk 
het NOCNSF en de KNLTB. Je vraagt je af hoe iemand die vier miljoen per jaar verdient 
met het slaan van een balletje, nog altijd alleen maar meer, meer, meer wil. Andrea 
Deelstra zou met een fractie van dat geld haar Olympische droom kunnen nastreven, nu 
moet zij haar flatje verkopen om haar voorbereidingen te bekostigen. Het kwam niet in 
haar hoofd op om compensatie te vragen. Overigens kun je bij de actie van Deelstra ook 
vraagtekens plaatsen, want wat je voor een goede marathontraining nodig hebt is 
voornamelijk tijd en goede begeleiding. Gerard Nijboer haalde zilver in Moskou terwijl hij 
een fulltime baan had en liep toen al tijden (2:09) waarmee men nu naar Tokio zou 
mogen. Met voldoende tijd en overgave kan men er ook komen, en ik ben er van 
overtuigd dat dat nog steeds geldt, want materialen en training zijn sindsdien verbeterd. 
Men zal alleen wat meer afstand moeten kunnen nemen van alle tijdverslindende 
technologieën en social media: trainen als een kluizenaar.  
Daags nadat Bertens haar standpunt in een interview wereldkundig had gemaakt, 
kwamen de reacties los. En die waren niet mals, met koppen als “Kiki Bertens stuit op 
onbegrip” en “Het illustreert dat tennis niet thuis hoort op Spelen”.  
Het laatste nieuws meldt dat Bertens heeft besloten wel naar Tokio te gaan. Niet 
vermeldt wordt of er een overeenkomst met compensatie is afgesloten. Mocht dat wel zo 
zijn, dan zal de sport zich toch sterk moeten maken om de scheiding tussen profs en 
amateurs opnieuw vast te leggen.  
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AGENDA  

 
DECEMBER 
 

Zaterdag 7  Dordrecht  Prijsuitreiking PR-competitie 2019 
 
Zaterdag 28  Dordrecht  Schapenkoppencross 
 
 
JANUARI 
 

Donderdag 2 Dordrecht  Nieuwjaarsloop / Nieuwjaarsreceptie 
 
Dinsdag 7  H.-I.-Ambacht Start marathontraining 
 
Zaterdag 11  Dordrecht  Regio Indoor Junioren ABC Senioren en Masters 
 
Zaterdag 18  Dordrecht  Merwelandencross (tevens veldloopcompetitie jeugd) 
 
FEBRUARI 
 

Zaterdag 1  Alblasserdam Veldloopcompetitie 
Zaterdag 8  Dordrecht  Regio-Indoor Pupillen en Junioren D 
Zaterdag 15  Gorinchem  Veldloopcompetitie 
 
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 januari 2020 op het volgende e-mail adres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van januari 2020.   
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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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