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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 februari verschijnen. 
Kopij kunt u uiterlijk tot 15 maart 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, 
 
In deze tweede nieuwsbrief van 2018 geven we 
aandacht aan de oproep om van het bestuur om naar 
de Algemene Ledenvergadering van Fortius  op 28 
maart te komen. Het lijkt nog ver weg, maar voor het 
verschijnen van de volgende nieuwsbrief moeten 
eventuele nieuwe agendapunten en kandidaten voor 
bestuur en commissies aan het bestuur worden 
kenbaar gemaakt. Laat uw stem horen en kom naar de 
vergadering. 
Ook hebben we sportief nieuws in deze nieuwsbrief. 
Allereerst dat Saskia van der Boor Nederlands 
kampioen werd op polshoog bij de MA (pagina 9) en 
Cristy Pieter (pagina 8) hetzelfde deed op ver bij de 
MD1. Ook weer een Nederlands record voor Joop van 
den Brink en clubrecords voor Tibo Visser, Jurgen van 
Berkum en Joke Torbijn (pagina 7). En veel medailles 
bij de NK indoor voor Masters. 
Verder praten we u bij over de Merwelandencross en al 
die andere crossen waar Fortius  met heel veel jeugd 
vertegenwoordigd is. 
  
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 maart: 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  
 

 

Vergeet niet: 
 

28 maart 
 

Algemene ledenvergadering  
 

FORTIUS 
 

19:30 in de kantine 
 

Aanleveren agendapunten 
en bestuurskandidaten: 

uiterlijk 14 maart 
bij het bestuur 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

• Op 6 februari 2018 ontving het bestuur het droeve bericht dat ons lid Arnold Hendriks plotseling op 63 
jarige leeftijd was overleden. Arnold was sinds 1 april 1997 lid van Hercules. In het verleden was hij 
trainer bij Hercules, leidde beginnersgroepen atletiek met de afsluitende BBQ en de “Start to Run”, was 
vertegenwoordiger van Hercules in de organisatie van de Drechtstedenloop met als taakgebied 
vrijwilliger. Daarnaast verrichtte hij hand- en spandiensten bij wedstrijden en lopen. Arnold zal zeker 
gemist worden. De crematieplechtigheid heeft op 13 februari 2018 plaatsgevonden. Het bestuur wenst 
zijn vrouw Marianne en de verdere familieleden veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 
  

• Zoals in de nieuwsbrief van januari 2018 reeds werd medegedeeld, vindt de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van Fortius  plaats op 28 maart 2018, om 19:30 uur in de kantine. De concept 
agenda is gepubliceerd en staat op de volgende bladzijde in deze nieuwsbrief. Alle leden van Fortius  
zijn hiervoor uitgenodigd. Het doorgeven van agendapunten en aanmelden van kandidaten kan 
geschieden via het e-mailadres: secretarisfortius@gmail.com. In verband hiermede vervallen alle 
activiteiten en trainingen na 19:30 uur, zodat iedereen in de gelegenheid is de ALV bij te wonen.  
Het bestuur wil, vooruitlopend op de ALV, alvast een tipje van de sluier oplichten met betrekking tot het 
financieel resultaat over 2017. Afgesloten is met een positief saldo. Tijdens de ALV worden de 
bijzonderheden bekendgemaakt door de penningmeester. 

 
• De “Sportman van het jaar 2017 van de gemeente Dordrecht” is ons lid Nils Mulder net niet geworden. 

De jury koos op 7 februari 2018, tijdens het sportgala, in het stadhuis van Dordrecht, voor Jasper 
Diefenbach (Volleybal). Jammer, maar toch een prima verdienste om genomineerd te worden. 

  
• De vervanging van twintig oude fitnessapparaten voor nieuwe, zal plaats vinden op 3 maart 2018. 

Fortius  is dan weer bij de tijd met deze nieuwe apparaten. In verband hiermede zal de fitness op die 
dag gesloten zijn. 

 
• De verbouwing van de oude Parthenonkantine tot een nieuwe ingang van de hal, bestuurskamer, 

kantoor en berging gaat de eindfase in. Het grote werk is gebeurd, alleen rest nog de aanpassing van 
de vloer, plafonds, elektra en een aantal kleine werkjes. Het bestuur wil hier te zijner tijd groots 
aandacht aan besteden. 

 
• Eind januari 2018 zijn door de Atletiek Unie aan de atletiekleden de digitale ledenpassen 2018, via de 

e-mail, verzonden. Als lid mag je gebruik maken van de voordelen en de collectieve verzekering voor 
wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen. Op vertoon van je digitale pas ontvang je bij veel 
hardloopspeciaalzaken 10% korting. Alle voordelen van jouw lidmaatschap en de meest gestelde 
vragen over je ledenpas vind je op de website:  
https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/administratie/ledenadministratie/ledenpas/faq-ledenpas. Echter 
blijkt dat een groot aantal passen niet bij de leden is aangekomen, omdat er geen of een onjuist e-mail 
adres bekend is. Wil jij toch in het bezit worden gesteld van de ledenpas geef dan je (gewijzigde) e-
mail adres door aan de ledenadministratie van Fortius : fortius@pi-ad.nl. De Atletiekunie stuurt 
automatisch een nieuwe digitale pas op. 

 
• Het bestuur heeft geïnventariseerd welke onderwerpen in 2018 nog aangepakt moeten worden. Aan 

de hand hiervan zal een prioritering en tijdspad worden vastgesteld. Als dit bekend is zullen de leden 
worden geïnformeerd. 

 
 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius   
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Op woensdag 28 maart 2018, aanvang 19:30 uur, vindt  in de kantine de 
122ste algemene ledenvergadering van Fortius  plaats. 

 
Het bestuur nodigt alle leden van FORTIUS uit voor deze ledenvergadering. 
 
Als agenda wordt voorgesteld: 
 
 1 Opening en vaststelling van de agenda 
 2 Uitreiking prestatie-en aanmoedigingsprijzen jeugd 
 3 Ingekomen stukken en mededelingen 
 4 Notulen ledenvergadering van 27 maart 2017 
 5 Jaarverslag 2017 van de secretaris, afdelingen en commissies 
 6 Financieel verslag 2017 van de penningmeester, verslag kascontrolecommissie 
 7 Begroting 2018 met investeringsplan 
 
 8   PAUZE 
 
 9 Jubilarissen, prestatie-en aanmoedigingsprijzen senioren/masters 
 10 Verkiezingen bestuur en commissies: 

- aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter Ad van de Kamp 
- verkiezing voorzitter Jan van Haren 
- verkiezing algemeen bestuurslid Ad van de Kamp 
- vacatures: hoe deze op te vullen? Onder andere: 

    + Commissieleden afdelingen atletiek en jeugd 
    + Leden Wedstrijd Organisatie Comité baan, wedstrijd officials 
    + Diverse andere commissies, zoals: activiteiten, klussen, redactie, jeugd, 
       statistiek, enz. 
 11 Rondvraag  
 12 Sluiting 
 
Dordrecht, 9 februari 2018 
 
Jan van Dalen, secretaris bestuur 
 
Leden zijn in de gelegenheid om onderwerpen aan de agenda toe te voegen. Deze 
agendapunten met eventuele toelichting(en) dienen u iterlijk 14 dagen van te voren 
in het bezit te zijn van het bestuur. 
De op de vergadering betrekking hebbende stukken worden t.z.t. gepubliceerd op de 
website. Indien niet beschikt wordt over internet zullen deze bij de secretaris opvraagbaar 
zijn, per e-mail secretarisfortius@gmail.com of via een briefje in het postbakje in de 
kantine. 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
NEDERLANDS RECORD 
 
Joop van den Brink overtrof zichzelf op zondag 4 februari op de NK indoor voor 
Masters in Apeldoorn. Niet alleen won hij goud in zijn categorie, hij deed dat 
bovendien met weer een nieuw Nederlands record kogelstoten M85. Hij 
verbeterde het record dit keer maar meteen met 45 cm naar 8,50 m.  
 
CLUBRECORDS 
 
Tibo Visser  brak op 27 januari op een 
indoorwedstrijd in Apeldoorn een stokoud 
clubrecord. Hij liep 1:59,08 op de 800 meter en 
daarmee verbeterde hij het clubrecord dat sinds 
1982 met 1:59,29 op naam stond van niemand 
minder dan Robin van Helden. Voor wie deze naam 
niets zegt: Robin zou later twee keer deelnemen 
aan de Olympische Spelen.  
 
Op het NK indoor voor masters in het weekend van 
2 t/m 4 februari in Apeldoorn sneuvelden vijf 
clubrecords. Uiteraard was het Nederlands record 
kogelstoten van Joop van den Brink  tevens eens 
clubrecord M85. Jurgen van Berkum  verbeterde 
het clubrecord hoogspringen M50 naar 1,68 m. Het 
record stond reeds op zijn naam. Ook vestigde 
Jurgen in 2:08,10 een clubrecord 800 m M50. Joke 
Torbijn  vestigde twee vacant staande clubrecords 
in de categorie V60: de 60 m in 9,96 en 200 m in 
33,52. 
 
 
 
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. 
  

Tibo Visser, hier tijdens het NK indoor lopend op de 
tweede plaats, verbeterde eerder deze maand het 
indoor clubrecord op de 800 m. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
Cristy Pieter nationaal indoorkampioene verspringen  
 
De maand februari stond in het teken van de Nederlandse kampioenschappen indoor voor diverse 
categorieën, maar de junioren D en C hadden hun nationale indoorwedstrijden al in het weekend van 
21 en 22 januari. Cristy Pieter leverde een geweldige prestatie door in Apeldoorn met 4,72 m goud te 
winnen bij het verspringen voor meisjes junioren D1. Anniek de Lange werd in dezelfde wedstrijd 
zesde met 4,18 m. Tessa Dielessen (MJC1) werd met 1,55 m vierde bij het hoogspringen. Nog zeven 
atleten van Fortius deden mee aan de nationale CD-indoor: Wessel de Lange, Menno Weeda, Sven 
Hurkmans, Merel Dielessen, Floor Zebel, Yoni Markesteijn en Julia van Dorp. Voor hun prestaties en 
een door Bob Hurkmans gemaakte video verwijzen we naar onze website.  
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1284-christy-pieter-nationaal-
kampioene-verspringen 
 
 
Topprestaties Fortiusmasters op NK Indoor 
 
Aan de Nederlandse kampioenschappen indoor voor 
Masters die van vrijdag 2 t/m zondag 4 februari  in 
Omnisport in Apeldoorn plaatsvonden, deden zes atleten 
van Fortius  mee. Zij verzamelden vijf gouden en twee 
zilveren medailles. Grootverdiener was Jurgen van 
Berkum (M50) met twee keer goud en een keer zilver. 
Joop van den Brink (M85) excelleerde met opnieuw een 
Nederlands record kogelstoten. 
 
 
Een verslag over de NK indoor Masters staat te lezen op onze website:  
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1302-topprestaties-fortiusmasters-op-
nk-indoor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurgen van Berkum gaat over 1,68 m voor het 
goud bij de M50.  

Twee tweede plaatsen bij het kogelstoten: links Ruben van Ameijden bij de M35 met 12,19 m en rechts 
Evelien van Zwanenburg bij de V45 met 9,32 m. Beiden konden helaas geen zilveren medaille ophalen 
omdat hun prestaties net niet voldeden aan de medaillelimiet.  
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Nederlandse titel voor Saskia van der Boor 
 
Aan de Nederlandse kampioenschappen indoor voor 
junioren, die in het weekend van 10 en 11 februari in 
Apeldoorn werden verwerkt, deden zeven sterke 
junioren van Fortius  mee. Saskia van der Boor (MA) 
was met een gouden plak op polsstokhoog het 
succesvolst. Karlijn Schouten won brons op hetzelfde 
onderdeel bij de MB. Duane van Dijkhuizen 
(polsstokhoog) en Tibo Visser (800 m) vielen met een 
vierde plaats net buiten de prijzen. Lees meer op onze 
website: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen
-fortius/1307-nederlandse-titel-voor-saskia-van-der-
boor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitslagen overige indoorwedstrijden 
 

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

Zaterdag 27 januari namen vijf Fortius atleten deel aan een sterk bezet PEC Indoor in Apeldoorn. 
Saskia van der Boor (MJA) werd bij het polsstokhoogspringen eerste met 3,40 m, Karlijn Schouten 
(MJB) werd tweede met 3,40 m en Duane van Dijkhuizen (JJB) werd eerste met 4,00 m. 
Tibo Visser (JJB) liet zien in vorm te zijn op zijn favoriete afstand 800 meter en pakte een clubrecord 
met een tijd van 1:59,08. Daarmee won hij ook meteen de wedstrijd. 
Quinten van der Elst (JJB) evenaarde zijn persoonlijk record met een tijd van 7,61 op de 60 m. 
 

Drie sprinters en een sprintster van Fortius  waren zaterdag 3 februari in de Ookmeerhal in 
Amsterdam om de 60 meter te lopen. Milet Hoornaar (VSen) liep in 8,24 een mooi persoonlijk record. 
Dale Casilio (MSen) was in 7,41 zijn jongere broer Levi te snel af. Levi (JJA) finishte in 7,43. Junior B 
Arther Kuwas verbeterde zijn beste persoonlijke prestatie met een honderdste van een seconde naar 
7,49. 
 

Saskia van der Boor maakt zich klaar voor een van 
de sprongen die haar het goud zouden bezorgen.  

Onder: Saskia op de hoogste trede. 
        Onder rechts: Thyra van Diemen (gastlid) met 
        goud en Karlijn Schouten (rechts) met brons.  
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Op zaterdag 3 februari deden Tes van Noort en Sophie van der Spoel mee aan de Hellas Utrecht 
Winterindoor. De twee B-meiden deden niet veel voor elkaar onder: 60 meter: Tes 8,72 en Sophie 
8,74. Hinkstapsprong: Tes 9,58 m en Sophie 9,57 m. Ver: Tes 4,74 m en Sophie 4,65 m. 
 
 

Fortius indoorwedstrijd op 17 maart 2018: Schrijf j e vóór 21 februari in 
 

De inschrijving voor de Fortius  indoorwedstrijd op 17 maart 2018  is al enige tijd geopend. Heb je 
nog niet ingeschreven, doe dat dan vóór 21 februari, want tot die datum hebben eigen Fortius leden 
voorrang. Voor sommige onderdelen staat nu al vast dat de inschrijving kort na 21 februari gesloten 
zal worden omdat het maximale aantal deelnemers zal zijn bereikt.  
Inschrijven op https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/16660/. 
 
 

NIEUWS OVER DE COMPETITIES 
 

Fortius  organiseert eerste wedstrijd CD-competitie 
De Atletiekunie heeft de organisatie van de eerste wedstrijd in de competitie voor junioren C/D op 14 
april toegewezen aan Fortius . Een goede start van de competitie voor onze junioren! De tweede 
wedstrijd (19 mei) is bij Rotterdam Atletiek en de derde wedstrijd (30 juni) is bij Typhoon in 
Gorinchem. 
 

De mastersploegen van Fortius  zijn ingedeeld in poule 23, wat betekent dat zij op 13 mei naar 
Kerkrade gaan en op 10 juni naar Vught. Fortius  doet met één vrouwenploeg en één mannenploeg 
mee aan de competitie voor masters en niet - zoals eerder werd gecommuniceerd – met twee 
mannenploegen.  
 

Voor de seniorencompetitie 3e divisie en de B-juniorencompetitie zijn de locaties nog niet definitief 
bekend.  
 

Contactpersoon competitie voor Fortius  is Arjen van Gink. 
 

Meer informatie over de competities op onze website in het menu onder “Wedstrijden en 
evenementen” → “Baanatletiek”. 
Zie voor alle competitiedata ook de vorige nieuwsbrief. 
 
 
 
Coördinator opbouwploeg gezocht 
 

Voor elke baan- of indoorwedstrijd moet van tevoren al het wedstrijdmateriaal klaargezet worden. Dit 
wordt ook wel het opbouwen van de wedstrijd genoemd. Er is een poule van vrijwilligers die hierbij 
helpen: de opbouwploeg. We zijn nu op zoek naar iemand die de coördinatie hiervan op zich wil 
nemen, dat wil zeggen iemand die de opbouwploeg informeert wanneer hun hulp gewenst is en die 
bij het opbouwen ook zelf aanwezig is. 
De afgelopen jaren hebben Fred Kuipers en Norwin Mingaars dit gedaan, maar zij gaan er binnenkort 
mee stoppen. We zijn dus op zoek naar een opvolger voor dit duo. 
Ben jij de nieuwe coördinator opbouwploeg of weet je iemand die we hiervoor zouden kunnen 
benaderen? Laat het weten aan iemand van het bestuur of de Wedstrijd Organisatie Commissie: 
woc@fortiusdrechtsteden.nl. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
De maand waar we in deze nieuwsbrief verslag van doen stond 
voor Fortius allereerst in het teken van de Merwelandencross. 
Gelukkig wisten veel Fortius atleten de weg naar de 
Merwelanden en waren niet te beroerd om hun kleding vuil te 
maken. Verder werd er in Hoornaar de start gemaakt van het 
Grote Rivieren Loopcircuit, waarbij zoals gebruikelijk inbreng 
van Fortius . Ook goede deelname bij de Midwinter Marathon, 
maar helaas nog geen hele marathon. De Fortius trainingslopen 
mogen nog wel wat meer reclame, er gingen een week later meer mensen naar Schoorl. 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 maart binnen zijn op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
Wedstrijden in januari en februari 
 
Op 20 januari was de Merwelandencross een belangrijke wedstrijd voor de regionale crosscompetitie 
voor de jeugd. Zie voor de jeugduitslagen bij de jeugdrubriek. Al jaren hebben we daarnaast ook een 
cross voor senioren en masters. Het was dit weer een goede winterdag, ’s morgens nog redelijk 
koud, maar in de loop van de dag prima om te lopen. Maar door de vele regen in de weken 
voorafgaande aan de cross, was het parcours wel behoorlijk pittig. Ook de januaristormen hadden 
hier en daar voor wat extra obstakels gezorgd. Natuurlijk was er veel deelname van onze atleten en 
dat resulteerde ook in overwinningen. Op de korte cross won Jolanda Kramers bij de vrouwen 
senioren en Ella van Toorn bij de V40. Op de lange cross waren het de veertigers die er met de 
overwinningen vandoor gingen: Monique Raaijmakers bij de V40 en Jan-Willem Mennink bij de M40. 
De uitslagen: 
 
Korte cross: 
VSen: 
 1 Jolanda Kramers 29:20 
V40: 
 1 Ella van Toorn 27:57 
 2 Brenda Andriese 29:06 
 3 Lea van Pamelen 29:54 
M40: 
 4 Jos Nieuwland 25:31 
 5 Bart Bolder 27:24 
 6 Hans Loopik 29:36 
 7 Ger Weber 29:57 
 
Lange cross: 
V40: 
 1 Monique Raaijmakers 38:49 
 2 Gerda Huiskamp 40:08 
 3 Danielle Gillissen 46:46 
 4 Willy Diepeveen 48:55 
MSen: 
 3 Greg van der Velde 34:00 
 5 Peter Loopik 34:26 

Foto Jos Nieuwland 

Lennaert den Hoed, zesde op de lange cross bij de senioren, 
houdt de tijd goed in de gaten. Maar reken maar dat Maarten 
Vogelezang (rechts) ook alles precies noteert.  
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 6 Lennaert den Hoed 34:27 
 7 Gerald Huiskamp 35:27 
M40: 
 1 Jan-Willem Mennink 32:51 
 2 Leon Aleman 35:33 
 3 Sjon Vos 37:40 
 8 Rens Bodewes 40:15 
 9 Leon Goor 40:24 
 10 Ernst de Graag 41:01 
 13 Wilmar de Pee 44:44 
 14 Stephan Dijkstra 45:49 
 15 Edward Pieper 51:28 
 
 
Op zaterdag 27 januari ging het Grote Rivieren 
Loop Circuit 2018 van start in Hoornaar. Daar werd 
de Dirk IV-loop gehouden, een wegwedstrijd over 
10 km. Uiteraard waren daar ook weer atleten 
aanwezig die Fortius  vertegenwoordigden. Van 
hen bereikte Margriet Halbertsma het podium door 
derde te worden bij de vrouwen senioren in een tijd 
van 45:07. Bij de V45 werd Annemarie Malschaert 
zeventiende in een tijd van 52:02. Bij de mannen 
senioren werd Michel Sas 26ste in 42:04. Lennaert 
den Hoed was onze snelste loper in 39:08 
waarmee hij op de vijftiende plaats bij de M35 
belandde. Bij de M45 twee vertegenwoordigers: 
34ste Dick van Kerkhof in 44:38 en 61ste Erik Jan 
Rem in 48:53. Ook bij de M55 hadden we twee 
mannen: 54ste Johan de Jong in 53:02 en 55ste 
Kees Gladpootjes in 53:30. Naast de wedstrijd was 
er ook een recreatieloop over 5 km, waarop Henk 
Visser 22:38 liep, Myriam Ligtenberg 27:38 en 
Maarten Vogelezang 27:56. 
 
Op dezelfde dag was Wim Kruithof helemaal in het 
Drentse Havelte waar hij aan de hunebedloop mee 
deed. Hij liep de 15,2 km in 1:39:22. 
 
De Mastboscross in Breda werd in het weekend 
van 27 en 28 januari over twee dagen verdeeld. Op 
zaterdag werden er alvast wat van het normale 
programma afwijkende nummers verwerkt, zoals 
de Canicross, waarop Harry Gerritse met hond 
negende werd. Verder werd Maria Hurtado 63ste op 
een trail over 12 km (in 1:31:40) en liep Greg van 
der Velde dezelfde trail bij de mannen waarop hij 
veertiende werd (1:00:07). Op zondag ging er een 
grote groep jeugdleden naar deze cross (zie 
jeugdrubriek), maar hadden we bij de senioren 
slechts een vertegenwoordiger. Peter Loopik werd 
achtste bij de M35. 
 

In Zoetermeer werd op zondag 28 januari de 
Rokkeveense Dekkerloop gehouden. Bij de 
mannen liep Dennis Kanselaar de halve marathon 
in 1:45:27 en werd daarmee 55ste. Eliza Damsteeg 
en Ineke Huijsdens liepen de 10 km. Eliza werd 
dertigste in 52:43 en Ineke 113de in 1:05:09. 
 
Op zaterdag 3 februari was het ’s middags 
plotseling gaan sneeuwen tijdens de 
Souburghcross in Alblasserdam. Daardoor was de 
deelname gering en het aantal uitvallers 
opmerkelijk hoog. Maar geen van onze atleten liet 
het er bij zitten, al onze M50 kwamen over de 
streep: Jan-Willem Mennink werd tweede, Rens 
Bodewes zesde en Maarten Vogelezang eindigde 
op de achtste plaats. 
Aan de Heinenoordtunnelloop in Oud-Beijerland, 
eveneens op 3 februari, deed Edward Pieper mee. 
Hij finishte na 25 km in 2:38:14 en werd daarmee 
54ste bij de M40. 
 
Aan de doorstart van de trainingslopen onder de 
naam Fortius trainingsloop deden nog niet veel 
deelnemers mee op zondag 4 februari. Eloy 
Urbano Cruz was de enige deelnemer op de 5 km 
die hij liep in 19:55. Aan de 10 km deden wat meer 
atleten mee. Robbert-Jan de Smit werd tweede in 
45:54, gevolgd door Sibrand Komdeur als derde 
47:49 en Jeroen Markusse als vierde in 52:42. 
Hopelijk komen er bij de volgende trainingsloop wat 
meer lopers opdagen. 
Harry Gerritse moet op diezelfde dag gedacht 
hebben dat als het toch een ballentent(strandloop) 
was daar op het strand van Hoek van Holland, dat 
hij dan ook wel zijn hond zou kunnen meenemen. 
In de uitslag van de 5 km staat in de uitslagen op 
plaats 4 vermeld: Harry Gerritse + hond Bram 
23:27. Dus wees gewaarschuwd. 
 

Het was best zwaar op de modderpaden rondom de plas.  
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4 Februari was ook de dag van de Midwinter 
Marathon in Apeldoorn. Niemand waagde zich nog 
aan de hele marathon, maar wel noteerden we 
Fortius deelnemers aan de 25 km lange 
Asselronde. Bij de M50 was dat Marco Sluijter 
(312de in 2:50:14) en bij de M60 Rob Velthoen 
(59ste in 2:22:50). Caroline Kemper werd 150ste bij 
de V45 in 2:54:47. Hugo du Mez liep de mini-
marathon over 10 EM, waarop hij 1:23:12 scoorde 
en 53ste werd. Daarnaast deden drie atleten mee 
aan de Acht van Apeldoorn (8 km): Wim Hoogstad 
(19de M60 in 43:29), Eliza Damsteeg (88ste VSen in 
40:08) en Maaike Damsteeg (197ste V45 in 53:01). 
 
Op zaterdag 10 februari liep Manuela Peters in 
Tilburg de Kruikenloop. Zij koos voor de 5 km en 
werd 67ste bij de vrouwen in 36:49. 
 
Op zondag 11 februari werden in Schoorl de 
Nederlandse kampioenschappen 10 km op de weg 
verlopen tijdens de Groet uit Schoorl loop. Groet is 
een dorpje dat een kilometer of vijf ten noorden van 
Schoorl ligt. Daarnaast werden ook wedstrijden 
over 30 km en de halve marathon gehouden door 
het prachtige duingebied tussen Schoorl en Groet, 
waaraan de laatste jaren ook veel Dordtenaren 
deelnamen. Op de 10 km was het zoeken in de 
totaal 9000 lopers voor het hele evenement 
eenvoudig, want voor een NK moet je een KNAU-
licentie bezitten en je dus via de club inschrijven. 

Greg van der Velde was blijkbaar de enige die dat 
gedaan had want hij kwam als 165ste bij de mannen 
senioren naar voren met een tijd van 41:11. 
Op de 30 km moest ik me beperken tot zoeken op 
‘Dordrecht’ en selecteren op Fortius leden (wat niet 
zo makkelijk is). In ieder geval was Michael 
Raaijmakers veruit de snelste Dordtenaar in 
2:06:23. Hij behaalde daarmee de achtste plaats bij 
de M40. Een nog hogere positie, maar helaas als 
vierde net naast het podium, was er voor Nay 
Seddik bij de V40 in 2:26:30. Verder wist ik er nog 
uit te halen: Robbert-Jan de Smit (MSen 70ste in 
2:20:16), Margriet Halbertsma (VSen 43ste in 
2:39:21) en Hugo du Mez (M55 54ste in 2:49:44). 
Op de halve marathon was er wel een 
podiumplaats voor de ons welbekende Wim Derks 
(maar helaas geen Fortius lid). Wim eindigde als 
derde bij de M55 in 1:29:40. Michael Raaijmakers 
staat er ook bij de halve marathon tussen met een 
tijd van 1:38:23 als achtste bij de V40. Zou dat 
Monique geweest zijn? Verder nog Leon Goor die 
43ste werd bij de M55 in 1:45:33. 
Ik heb ze waarschijnlijk niet allemaal te pakken, 
sowieso mis ik de Fortius leden die niet in 
Dordrecht wonen. Stuur geen boze mails, maar 
schrijf in plaats daarvan zelf eens een verslag voor 
de komende wedstrijd waar je met een groep 
clubgenoten heen gaat. 
 

 

 
Wedstrijdkalender februari, maart en april 
 
De wedstrijdkalender voor Nederland is overvol in de komende maanden. Maar als je dan 
inzoomt op Dordrecht en directe omgeving, dan valt het misschien wat tegen. Voor wie elk 
weekend op zijn of haar favoriete afstand actief wil zijn zal wellicht wat verder moeten reizen. 
Op de website van de KNAU www.hardlopen.nl/kalender en op www.uitslagen.nl zijn genoeg 
evenementen te vinden. Maar vooral in maart zijn er genoeg uitdagingen vlak bij huis. 
Iedereen is natuurlijk actief bij de Dordtse Biesbosch halve marathon op 10 maart, startend op 
de Noordendijk en met finish op onze eigen baan. Deze wedstrijd maakt deel uit van het Grote 
Rivieren Loopcircuit (zie hieronder). De volgende wedstrijd voor dat circuit staat ook alweer op 
de kalender in april. Verder zijn Alphen en Reeuwijk bekende voorjaarsklassiekers en is er in 
het Paasweekend in Zwijndrecht nog een cross te lopen.  
 

 
Februari 
24 Maasland  Midden Delfland ½ M www.dehardloper.nl 
 
Maart 
4 Alphen a/d Rijn 20 van Alphen  www.20vanalphen.nl 
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10 Dordrecht  Dordtse Biesbosch ½ M www.fortiusdrechtsteden.nl 
11 Den Haag  City Pier City Loop  www.nncpcloopdenhaag.nl 
11 Oostvoorne  Halve van Oostvoorne www.dehalvevanoostvoorne.nl 
11 Lekkerkerk  Halve Natuur Marathon www.avstart.nl 
11 Teteringen  Ladies Run   www.brainlife.nl 
17 Reeuwijk  Reeuwijkse Plassenloop www.reeuwijkse-plassenloop.nl 
18 Oudenbosch Halderbergerloop  www.avo83.nl 
18 Drunen  Drunense Duinenloop www.drunenseduinenloop.nl 
24 Naaldwijk  Westland ½ marathon www.westlandsehalvemarathon.nl 
24 Bruinisse  Ronde van Bruinisse www.bru.nu/runningteam 
25 Tiengemeten 10 van Tiengemeten www.binnenmaasrunforlife.nl 
31 Zwijndrecht  Paascross Hooge Nesse www.fortiusdrechtsteden.nl 
31 Schoonhoven Parkloop   www.avantri.nl 
31 Oosterhout  Rondje Vrachelen  www.atvscorpio.nl 
 
April 
2 Barendrecht  Oude Maasloop  www.cavenergie.nl 
7 Goes   Oosterscheldeloop  www.av56.nl 
11 Rijen   Leemputtenloop  www.leemputtenloop.nl 
14 Ameide  SecureRun   www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
 
 
 
 

 
 

[Advertentie] 
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FORTIUS DORDTSE BIESBOSCH HALVE MARATHON 
 
 
INSCHRIJVING OPEN 
 

Zaterdag 10 maart 2018 kun je meedoen aan 
de Dordtse Biesbosch Halve Marathon. 
Inschrijven is nu al mogelijk via 
www.inschrijven.nl .  
De langste afstand is natuurlijk de halve 
marathon, maar ook de 10 km en 5 km zijn 
onderdelen van dit evenement. En voor de 
kinderen zijn er de RIWAL Jeugdlopen. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Aan de jeugdlopen kunnen kinderen meedoen 
van 4 tot en met 13 jaar. Er zijn verschillende 
categorieën, het eerste startschot is om 10 uur, 
de laatste categorie start om 11:05 uur. 
Deelname voor de kinderen is gratis. 
 

Voor de halve marathon, 10 km en 5 km is de 
start bovenaan de dijk bij de Reeweghal, de 
finish is op de baan. Het startschot voor de 
halve marathon is om 11:45 uur en voor de 5 
en 10 km om 12:00 uur.  
 
 

INFORMATIE 
 

Meer informatie over het programma vind je op www.fortiusdrechtsteden.nl in het menu ‘Wedstrijden’.  
 
 

VRIJWILLIGERS MELD JE AAN 
 

Kun je niet lopen, dan ben je natuurlijk welkom als vrijwilliger. Meld je in dat geval zo snel mogelijk 
aan bij een van de organisatoren of stuur een mail naar 
dordtsebiesboschhalvemarathon@gmail.com. Naast onder meer verkeersregelaars, medewerkers 
inschrijftafel en opbouwers zijn we ook op zoek naar mensen die handmatig kunnen ‘klokken’ als 
back-up voor het automatische registratiesysteem. We zijn heel blij met ieders medewerking. Na 
afloop krijg je een kleine attentie. 
 
 
Organisatieteam Dordtse Biesbosch Halve Marathon 
Maarten Vogelenzang, Gos Koernap, Karin Stam, Sibrand Komdeur, Mieke van de Fluit, Jasper 
Beljaars, Matthieu Wüst, Kees de Pee, Willy Diepeveen 
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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] 
 
 

Crosscompetitie: Merwelandencross 20 januari 2018 
 

Elk jaar tijdens de Merwelandencross is er een weersituatie die deze cross extra lastig maakt. Dit jaar 
was het op zaterdag 20 januari de kou die het de deelnemers moeilijk probeerde te maken tijdens 
hun rondes over het strand bij paviljoen De Merwelanden. 
De start was gelegen vlak langs het verharde fietspad, zodat de toeschouwers hun voeten droog 
konden houden. De atleten daarentegen liepen, achter (trainer)haas Tibo Visser, gelijk door een 
drassig grasveld om daarna over het harde zandstrand weer terug te keren. Gegarandeerde natte 
sokken met een laagje zand er overheen. 
Tijdens de wedstrijd zijn er goede prestaties neergezet met het oog op het eindklassement, de 
Merwelandencross is namelijk de derde wedstrijd in een reeks van vijf van de veldloopcompetitie 
2017/18. De uitslagen van onze Fortius jeugd vind je hieronder: 
 
Pupillen Mini Jongens 
 1 Sjors van der Laan 
 2 Tinus Reif 
 3 Arend Vogelaar 
 4 Noah van Bezooijen 
Pupillen Mini Meisjes 
 2 Anne Schoester 
 
Pupillen C Jongens 
 2 Gijs de Folter 
 7 Yonah Moree 
 9 Rick Thomas 
Pupillen C Meisjes 
 2 Tula Hermus 
 4 Maud van Rooij 
 5 Bo van Driel 
 

Pupillen B Jongens 
 1 Timo Kähler 
 2 Leensey Bilkerdijk 
 3 Bram Kähler 
 5 Dex van der Laan 
 6 Ruben den Dulk 
 9 Luka Alvarez Tusveld 
 10 Sem Schoester 
Pupillen B Meisjes 
 2 Alyssah Bailey 
 3 Lisa van Schaik 
 5 Annika Boertje 
 6 Hannah Sorensen 
 7 Danita Magermans 
 9 Jessica Mijdam 
 
 

Pupillen A1 Jongens 
 2 Luuk Bosveld 
 3 Ruben van Roosmalen 
 5 Yerne Biesterveld 
 6 Thijs Haak 
 8 Ruben Heuseveldt 
 11 Tobias Haak 
 13 Alexander van Namen 
 15 Stijn de Kievit 
Pupillen A1 Meisjes 
 4 Nikki de Winter 
 7 Pien Vogelaar 
 
Pupillen A2 Jongens 
 2 Jesper Hurkmans 
 3 Sepp van Dordt 
 6 Tijn van Driel 

Pupillen A2 Meisjes 
 1 Novi Hermus 
 4 Nova Bolier 
 
Junioren D Jongens 
 3 Mees Schneider 
 5 Freek Bosveld 
 8 Jasper Bruggema 
 10 Jaime Joele 
 11 Thomas v Roosmalen 
Junioren D Meisjes 
 2 Veerle Uilhoorn 
 7 Jil Vogelaar 
 
Junioren C Jongens 
 3 Jorrit Bruggema 
 7 Timo de Kok 

 
 

Crosscompetitie: Souburghcross 3 februari 2018 
 

De Souburgcross heeft de naam dat het de modderigste cross is in de veldloopcompetitie van de 
regio Dordrecht. Dit jaar was het niet anders. Door de vele regenbuien in de dagen voorafgaand aan 
zaterdag 3 februari en zelfs hagelbuien op de dag zelf, was het parcours zeer uitdagend. De 
allerkleinste pupillen hadden het nog het makkelijkst (in hoeverre je van makkelijk kon spreken), want 
zij waren de allereerste die over het parcours mochten rennen. Naarmate de dag vorderde werden 
de paden steeds glibberiger, de plassen nog dieper en zag je her en der vastgezogen schoenen 
achterblijven in de modder. Helaas was het voor de toeschouwers ook niet veel anders, alleen met 
dikke, warme laarzen en een regenjas met capuchon was het aangenaam vertoeven langs het 
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parcours. Daarom een dikke duim voor alle atleten en supporters die op deze dag toch naar AAA in 
Alblasserdam zijn gekomen! 
Met nog één wedstrijd te gaan ziet het er naar uit, dat er veel Fortius -atleetjes op het podium zullen 
staan in het eindklassement op zaterdag 17 februari bij Typhoon in Gorinchem. De Souburgcross 
uitslagen van onze Fortius -jeugd vind je hieronder: 
 
Pupillen Mini Jongens 
 2 Sjors van der Laan 
 3 Arend Vogelaar 
 4 Tinus Reif 
 5 Noah van Bezooijen 
 
Pupillen C Jongens 
 5 Yonah Moree 
 8 Rick Thomas 
Pupillen C Meisjes 
 1 Tula Hermus 
 3 Maud van Rooij 
 5 Bo van Driel 
 

Pupillen B Jongens 
 1 Leensey Bilkerdijk 
 3 Timo Kähler 
 4 Bram Kähler 
 5 Sem Schoester 
 9 Dex van der Laan 
Pupillen B Meisjes 
 3 Lise de Lange 
 4 Danita Magermans 
 
Pupillen A1 Jongens 
 1 Luuk Bosveld 
 3 Thijs Haak 
 5 Ruben Heuseveldt 

 10 Alexander van Namen 
 12 Tobias Haak 
Pupillen A1 Meisjes 
 2 Nikki de Winter 
 
Pupillen A2 Jongens 
 2 Sepp van Dordt 
 4 Jesper Hurkmans 
 5 Tijn van Driel 
Pupillen A2 Meisjes 
 2 Novi Hermus 
 
Junioren D Jongens 
 3 Freek Bosveld 

 5 Mees Schneider 
 8 Jasper Bruggema 
 10 Jaime Joele 
 11 Thomas v Roosmalen 
Junioren D Meisjes 
 3 Veerle Uilhoorn 
 5 Jil Vogelaar 
 7 Floor Zebel 
 
Junioren C Jongens 
 2 Jorrit Bruggema 
 5 Timo de Kok 
Junioren C Meisjes 
 2 Hannah Reijenga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hieronder een impressie van het crosswerk van onze jeugd, waarschijnlijk tijdens de Souburghcross, al wordt in de mail 
vermeld dat het om de Merwelandencross zou gaan. Een andere collage van de Souburghcross laat gedeeltelijk 
dezelfde foto’s zien, vandaar dat we maar een collage hebben opgenomen (redactie).  
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Mastboscross, Breda 
 

Wie mocht denken dat onze jeugd alleen de crossen van de competitie loopt, onderschat hen 
behoorlijk. Zelfs tussen twee competitiecrossen in reisden op zondag 28 januari veel fanatieke 
crossers af naar Breda voor de welbekende Mastboscross, die deze keer z’n eigen slogan ‘de 
modderste cross van Nederland’ absoluut geen eer aandeed. De start en finish waren dit jaar van het 
middenveld van de atletiekbaan verplaatst naar het bos, wat het parcours en de sfeer zeker ten 
goede kwam. Wel lag er net als vorig jaar weer een mooie boomstam over het parcours. Voordat de 
officiële atletiekcategorieën van start gingen was er een familie- en scholierenloop, waar de kleinste 
kinderen konden kiezen uit een, twee of drie rondjes van 574 m. Pepa Hermus liep onder begeleiding 
van grote zus Novi een rondje, net als nieuwe mini Stan van Rooij met z’n vader. Maud van Rooij liep 
in haar eentje twee rondes en zo verdienden ze allemaal als eersten zo’n mooie groene medaille. 
Hierna begon het gedrang aan de startlijn van de pupillen. Nog snel werden er thermoshirts 
uitgetrokken want het bleek veel warmer te zijn dan gedacht. De mini’s en C pupillen jongens en 
meisjes startten tegelijk met de specials korte cross (jongeren met een verstandelijke beperking) om 
985 m te lopen. Arend Vogelaar werd zesde bij de jongens mini en Tula Hermus vierde bij de meisjes 
C. Hierna liep B-tje Dex van der Laan in 1008 m naar een veertiende plaats.Ook de A pupillen 
startten samen met de specials (lange cross) waardoor je wel eens een groot hijgend persoon achter 
je aan hebt, daar ga je alleen maar harder van rennen. Bij de meisjes werd Novi Hermus zevende en 
Pien Vogelaar 32ste over een race van 1419 m. Bij de jongens werd er flink geduwd in het startvak en 
kreeg Yerne Biesterveld zelfs zo’n enorme zet dat hij viel en de spikespuntjes in z’n arm stonden. De 
duwer werd hierna gediskwalificeerd. In de einduitslagen stond Luuk Bosveld twaalfde, Yerne 29ste 
en Ruben van Roosmalen 31ste. Ook bij de junioren was het ondanks de best brede start een drukte 
van jewelste. De D junioren liepen 1853 m waarbij de meisjes en jongens als volgt in het klassement 
kwamen: Veerle Uilhoorn 34ste, Jil Vogelaar 44ste, Freek Bosveld 12de, Mees Schneider 21ste en 
Thomas van Roosmalen 47ste. Als laatste liep junior B Marit Uilhoorn de flinke afstand van 3482 m en 
eindigde daarbij op de vijftiende plaats. 
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Grote Rivieren Loopcircuit: Dirk IV loop in Hoornaa r 
 

Ook de dag voor de Mastboscross konden veel jeugdleden het niet laten, want op zaterdag 27 
januari stond de Dirk IV loop in Hoornaar op het programma. Dit was de eerste wedstrijd van het 
Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit, een reeks van negen wegwedstrijden. Je kunt aan elke 
wedstrijd los deelnemen of voor een podiumplaats in het eindklassement gaan als je op minimaal zes 
van deze loopjes finisht. 
In Hoornaar gaat het parcours voor de jeugdlopen letterlijk in een vierkant om een parkeerplaats 
heen. Bij elke categorie deed het 16-jarige Hoornaarse atletiektalent Roos Blokhuis een warming up 
met de kinderen en ze liep alle rondjes mee om ook de laatste lopertjes naar de finish te begeleiden. 
De jongste Hermustelg Pepa was blij dat er dit keer ook een categorie 0 voor de allerkleinsten was, 
waarbij ze een rondje van 250 m mocht lopen met grote zus Novi. Ze kwam daarbij als derde over de 
finish en verdiende zo een vaantje. In groep 1 startten de kinderen die in 2010 of later geboren zijn 
voor twee rondjes, dus 500 m. Tula Hermus werd eerste meisje en Noah van Bezooijen finishte als 
tiende jongen. Bij groep 2 (geboren in 2007-2009) stonden de cyaanshirtjes al te dringen op de 
eerste rij voor 750 m strakke bochten lopen. Bij de meisjes finishte Novi Hermus als eerste en bij de 
jongens eindigde Luuk Bosveld op de eerste plaats, Ruben van Roosmalen werd tweede en Yerne 
Biesterveld vijfde. Als laatste liepen de kinderen geboren in 2005-2006 vier rondes, dus 1000 m en 
hierbij werd Freek Bosveld eerste en Thomas van Roosmalen negende. Voor een fotocollage van 
deze wedstrijd zie de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief (pagina 22). 
 

Doordat er een paar kinderen in de verkeerde leeftijdscategorie gestart waren en dit door de jury 
gecorrigeerd moest worden liet de prijsuitreiking lang op zich wachten. Daarbij bleek dat Tula’s chip 
nog op een oud startnummer geregistreerd stond en zo kwam ze niet in de uitslagen voor. Gelukkig 
werd dit na de prijsuitreiking direct rechtgezet en kreeg ze alsnog een (weliswaar iets kleinere) beker, 
medaille en nog wat consumptiemuntjes voor het verdriet toegestopt. 
 
 

StARD Regio Indoor  
 

Zaterdag 10 februari werd er door de Stichting Atletiek Regio Dordrecht (StARD) een indoorwedstrijd 
georganiseerd in onze eigen atletiekhal. Vele pupillen van Fortius  gingen hier van start om te 
proberen hun persoonlijk record te verbreken, want de laatste indoorwedstrijd waaraan de meesten 
hadden deelgenomen was in oktober 2017. 
Zaterdagmorgen om 08:00 uur is de opbouwploeg begonnen met het klaarmaken van de hal: zoals 
bijvoorbeeld hordes neerzetten ter afscheiding van het sprintgedeelte, de hoogspringmat 
verplaatsen, de goede balwerpballen/kogels uitzoeken en de startblokken klaarzetten. Zonder onder 
andere deze vrijwilligers kunnen we geen wedstrijden organiseren. Wilt u graag dat uw kind de 
komende jaren aan wedstrijden kan meedoen op onze eigen baan/in onze eigen hal? Stuur dan een 
mail naar woc@fortiusdrechtsteden.nl. 
De pupillen deden mee aan een meerkamp bestaande uit balwerpen/kogelstoten, verspringen en een 
40/60 meter sprint. Aangezien er ook pupillen van buiten de regio konden inschrijven, was de 
wedstrijd goed bezet wat resulteerde in groepen van soms 25 kinderen. Dat was letterlijk even 
wachten op je beurt. 
Er zijn twee pupillen die met hun prestaties een plek hebben bemachtigd in de top 10 ranglijsten van 
Fortius : Hugo Vink (2de plaats JPC 40 meter in 7,00 s) en Evy Wessels (5de plaats MPA 60 meter 
9,04 s en 3de plaats MPA verspringen 4,33 m).  
Alle overige uitslagen zijn terug te vinden op atletiek.nu. Op deze website zijn trouwens veel meer 
uitslagen te bekijken van wedstrijden in het verleden en wordt er op persoonsniveau goed 
bijgehouden wat de prestaties zijn geweest de afgelopen periode.  
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SPOREN FORTIUSATLETEN LEIDEN NAAR DRUGSLABORATORIUM  
 
Het zou me niets verbazen als deze kop binnenkort in AD De Dordtenaar verschijnt. 
Sporen van hardlopende Fortius atleten hebben geleid tot het vinden van een geheim 
drugslaboratorium in de Merwelanden. Waarschijnlijk ging het anders. De politie had het 
lab bij toeval ontdekt, maar was men nog op zoek naar verdachten. Toevallig liepen de 
trainingsrondjes van onze hardloopgroepen pal langs de plaats delict. Zonder het te 
beseffen loop je onschuldig in de val. Hardloop-apps zoals Strava en sommige hardloop-
horloges uploaden gegevens automatisch naar de fabrikant. Eenmaal in commerciële 
handen kan er meer mee dan menigeen denkt. De informatie blijkt zo gevoelig dat op 
deze manier geheime militaire bases in Afghanistan zijn opgespoord en het hardloop-
gedrag van onze koning was na te trekken. Onze privacy wordt geschonden, maar we 
geven daartoe zelf de aanleiding.  
In dit nummer staan wedstrijduitslagen, in april ook nog, maar hoe zal dat straks gaan 
als de nieuwe privacywetgeving van kracht wordt? Op de TU Delft mogen we dan geen 
cijfers meer via de intranet bekendmaken, zelfs niet met gebruikmaking van anonieme 
studentennummers. Een medestudent zou eens achter jouw cijfer kunnen komen. Als 
we die lijn doortrekken – iemands verrichtingen mogen niet openbaar gemaakt worden – 
dan zouden er ook geen uitslagen meer mogen worden gepubliceerd, zelfs niet op 
licentienummer of bib-nummer. Je kan toch niet zomaar openbaar maken dat iemand 
39:59 op de 10 km heeft gelopen. Moeten we ieder Fortius lid vragen een verklaring te 
ondertekenen zodat we met deze nieuwsbrief door kunnen gaan? Misschien een 
agendapunt voor de komende ledenvergadering. 
Met ledenlijsten moest voorzichtig worden omgegaan omdat daar privacygevoelige 
informatie in kan zitten. Ik vond het altijd handig elk jaar een ledenlijst thuisgestuurd te 
krijgen van de beroepsvereniging waar ik lid van was, om zo een beetje zicht te houden 
op het wel en wee van mijn oudstudiegenoten. Als schrijver van wedstrijdverslagen voor 
deze nieuwsbrief kon ik nog wel eens terugvallen op de ledenlijst om te kijken of iemand 
met Dordrecht achter zijn naam Fortius lid was. Tegenwoordig zijn die lijsten bijna 
geheim. Je vraagt je dan wel af waarom wedstrijdorganisaties en tijdregistratiesystemen 
wel zomaar gegevens online mogen zetten, inclusief foto’s en filmpjes? Wie weet wat 
een kwaadwillende uit die informatie kan halen. Of is dat straks ook allemaal afgelopen? 
Gek genoeg maken we het zelf nog erger. We zetten informatie op Facebook waarvan 
we denken dat die onschuldig is, terwijl die best gevoelig kan zijn. We zijn dol op onze 
privacy, beklagen ons als we vermoeden dat de privacy geschonden wordt, maar 
dumpen alles op sociale media. We nemen zelfs het verfoeilijke jargon van die media 
onbewust over. Informatie moet we delen. Jij een beetje en ik een beetje. Letterlijk 
genomen heb ik er weinig probleem mee, want in stukken gedeelde informatie is weinig 
waard, al weet je het nooit met de knappe hackers van de AIVD. Een taart wil ik wel 
delen, in de winst wil ik ook wel delen, maar informatie? Wat men bedoelt is natuurlijk 
dat informatie wordt verstrekt, vrijgegeven, gepubliceerd of openbaargemaakt. Zeg dat 
dan en gebruik geen vage termen als delen en aangeven. 
Wat nou privacy? De wetgeving schiet aan de ene kant te ver door, maar aan de andere 
kant beschermen we onze eigen privacy zelf niet voldoende. 
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AGENDA  

 
FEBRUARI 
 
Zaterdag 17  Gorinchem  Crosscompetitie 
 
Donderdag 22 Dordrecht  Voorlichtingsavond beginnerscursus hardlopen 
 
Maandag 26 Dordrecht  Start beginnerscursus hardlopen 
 
MAART 
 
Zaterdag 10  Dordrecht  Dordtse Biesbosch Halve Marathon 
Zaterdag 17  Dordrecht  Fortius  Indoorwedstrijd 
Zaterdag 24  Dordrecht  Pupillen: Discobowlen en glowgolfen 
      Junioren: Outdoor Shooting Experience 
   Papendrecht Start Jurycursus 
Woensdag 28 Dordrecht  Algemene Ledenvergadering 
Zaterdag 31  Zwijndrecht  Paascross Hooge Nesse 
 
APRIL 
 
Zaterdag 7  Papendrecht Pupillencompetitie 
Vrijdag 13 –  
Zondag 15  Burgh-Haamstede Run & Fun Weekend 
Zaterdag 14  Dordrecht  Competitie Junioren CD 
 
 
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 maart 2018 op het volgende e-mailad res: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

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

 

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

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

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

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

 

Logo door Elise Beljaars 

Een foto-impressie van de eerste wedstrijd van het Grote Rivieren Loopcircuit, de Dirk IV loop in Hoornaar op 27 

januari. Verslag en uitslagen van onze jeugd op pagina 18.  
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