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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 april verschijnen. 
Kopij kunt u uiterlijk tot 15 april 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, 
 
Nogmaals de oproep om naar de Algemene 
Ledenvergadering van Fortius  op 28 maart te komen. 
En nu met wat meer urgentie want het is al bijna zo ver. 
De definitieve agenda staat op bladzijde 5. Laat uw 
stem horen en kom naar de vergadering. 
 
Verder praten we u bij over de Dordtse Biesbosch 
Halve Marathon, waar niet alleen veel senioren en 
masters aan de halve marathon en de 5 en 10 km lopen 
deelnamen, maar waar we ook bijna 100 jeugdleden op 
de korte afstanden mochten verwelkomen, met dank 
aan de inzet van onze jeugdtrainers. 
Uiteraard in deze nieuwsbrief alle nieuws op het gebied 
van indoorwedstrijden, crossen en wegwedstrijden, 
waar Fortius  met jeugd, senioren en masters 
vertegenwoordigd was. 
En onze vaste rubrieken natuurlijk niet te vergeten. 
 
De nieuwsbrief is er voor de gehele vereniging. Dus bijdragen uit alle geledingen zijn welkom. 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 april: 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-mailadres is dan van nut. Mocht u vermoeden dat uw e-mailadres 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 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

• De grote verbouwing is nagenoeg gereed. De nieuwe entree is een visitekaartje voor de 
vereniging geworden. Fortius  beschikt over een prachtige bestuurskamer en kantoor voor de 
verenigingsmanager. Overtollig materiaal is uit de kantine verwijderd, waardoor deze ruimer oogt. 
Wel moet nog een aantal zaken worden uitgevoerd, zoals het stuken van muren, aanpassing van 
de plafonds en luchtkanalen. Later in het jaar zullen de vloeren in de kantine, achter de bar en in 
de keuken, worden voorzien van een prachtige gietvloer, zoals die ook in de entree is 
aangebracht. De kluisjes zijn verplaatst naar de balustrade in de sporthal. De prijzenkast met de 
vaandels zal worden geplaatst aan de linker muurzijde. De sporthal heeft nu een eigen ingang, die 
gebruikt gaat worden op het moment dat de kantine gesloten is. Daarnaast is het niet meer 
toegestaan om via de grote deuren aan de west- en oostzijde de sporthal binnen te komen of te 
verlaten. Er is nu een echte ingang. Er is nog discussie over sluiting van de ingang bij opening van 
de kantine en andersom. Dit heeft te maken met veiligheid en sociale controle. Voor sporttassen is 
een robuust rek vervaardigd, naast de bar, met het verzoek tassen daarop te plaatsen en niet 
meer op de grond of op de stoelen in de kantine. Het bestuur bedankt de bouwers en 
ondersteuners voor dit mooie resultaat. 

 
• In de agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Fortius  op 28 maart 2018, is een 

kleine wijziging aangebracht. Er is een agendapunt 8 toegevoegd en de punten 10 en 11 zijn 
omgewisseld (zie volgende bladzijde). Dus eerst de verkiezing van het bestuur e.d. en dan de 
huldiging van de jubilarissen enz. Dit om de nieuw gekozen voorzitter zijn eerste voorzitters-
handelingen te laten verrichten. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de vacante 
bestuursfuncties. Nogmaals: alle leden van Fortius  zijn uitgenodigd en alle activiteiten en 
trainingen na 19:30 uur komen te vervallen, zodat iedereen in de gelegenheid is de ALV bij te 
wonen.  
Het jaarverslag 2017 zal tijdig worden gepubliceerd op de website, dus houd dit in de gaten! 

 
• Het blijkt dat er steeds minder pupillen (atletiek) deelnemen aan de competitiewedstrijden. Om 

deelname van de jeugd te stimuleren geldt er al jarenlang de regeling dat Fortius  de licentie-
kosten voor deze groep voor haar rekening neemt, zodat dit geen belemmering behoefde te zijn. 
Echter om de prikkel voor deelname voor de pupillengroep nog groter te maken heeft het bestuur 
besloten om de kosten voor deelname aan de pupillencompetities voor haar rekening te nemen. 
Na een jaar zal geëvalueerd worden of dit het gewenst effect heeft gehad. Daarnaast zullen de 
trainers, natuurlijk, deze kinderen zoveel mogelijk stimuleren en motiveren om wel deel te nemen. 

 
• Het bestuur heeft een aantal verbeter- en aandachtpunten benoemd voor het jaar 2018. Eén van 

die punten is het promoten van de vereniging en ledenwerving en ledenbehoud. Een commissie is 
ingesteld om deze onderwerpen uit te werken en te komen met voorstellen. Dat mag van alles en 
nog wat zijn. Wil jij meedenken in de commissie, meld je dan aan (secretarisfortius@gmail.com) of 
wil je dat niet, dan kan je altijd voorstellen e-mailen! Elk idee is welkom!  

 
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 Training pupillen (toelichting Marc Laheij) 
 
 9   PAUZE 
 
 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 Jubilarissen, prestatie-en aanmoedigingsprijzen senioren/masters 
 12 Rondvraag  
 13 Sluiting 
 
Dordrecht, 15 maart 2018 
 
Jan van Dalen, secretaris 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] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tessa Dielessen leverde op een indoorwedstrijd op 25 februari in Waalwijk een 
knappe prestatie door als eerstejaars C-juniore het clubrecord hoogspringen voor 
meisjes junioren C te verbeteren naar 1,60 m. Wat deze prestatie nog extra 
bijzonder maakt, is dat het oude clubrecord op naam van haar moeder Katja 
stond, die in 1990 1,57 m hoog sprong. Het record blijft dus in de familie. Het was 
bovendien een evenaring van het indoor clubrecord voor meisjes junioren B.  
 
Een week later brak Tessa opnieuw een clubrecord, zij het een officieus record, want gelopen op een 
incourante afstand. Op een indoorwedstrijd in Rijen liep ze op 4 maart de 35 meter sprint in 5,74. 
 
Tijdens de open Belgische kampioenschappen indoor voor masters op 10 maart in Gent verbeterde 
Joke Torbijn in 9,81 op de 60 meter en 33,38 op de 200 meter de clubrecords V60. Ko Florusse 
vestigde in 29,35 een clubrecord 200 m M65. 
 
 
Nationale ranglijsten aller tijden masters bijgewer kt 
 
De nationale ranglijsten aller tijden voor masters zijn bijgewerkt tot en met 2017. Dat wordt gedaan 
door Corné Haast aan de hand van aangeleverde gegevens door Antoon de Groot van de werkgroep 
statistiek van de AU. Dat is nog steeds handwerk, en met al die masterscategorieën en 
categoriewisselingen in het lopende seizoen ieder jaar weer een gigantische klus. Sta er dus niet van 
te kijken dat sommige prestaties ontbreken of niet kloppen, maar geef je opmerkingen (met uitslagen) 
door aan Corné Haast. Zijn mailadres is te vinden op de website waar ook de ranglijsten staan: 
https://diacor.home.xs4all.nl/masbat/ 
 
Ook voor onze clubranglijsten geldt nog steeds dat de werkgroep statistiek van Fortius  het op prijs 
stelt als correcties of aanvullingen op de ranglijsten worden doorgegeven.  
 
De 10-bestenlijsten van Fortius  staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet Barends, 
Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius/ranglijsten-10-besten-fortius. 
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie. 
 
 
Juiste clubnaam in de uitslagen 
 

Het valt op dat in de uitslagen van wedstrijden nog steeds de oude clubnamen AV Parthenon en DK en AV 
Hercules opduiken. De enige manier om de clubnaam Fortius  gemeengoed te laten worden, is om de 
organiserende verenigingen telkens te wijzen op de juiste benaming. Als je bij het inschrijven (in Atletiek.nu) 
merkt dat je niet de clubnaam “Fortius ” kan kiezen, stuur dan gerust even een mailtje aan de organisatie om 
dit door te geven. Ze zijn vaak blij als iemand ze erop wijst en het is eenvoudig aan te passen. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
UITSLAGEN 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 
 
 
NK Senioren 
 
Na de voor Fortius  zo succesvol verlopen NK's indoor voor masters en junioren, was het in het  
weekend van 19 en 20 februari in Apeldoorn tijd voor de NK indoor voor senioren. Op dit “grote” NK 
waren van Fortius  twee dames geaccepteerd voor deelname. Daarmee heeft onze club voorzichtig 
de weg omhoog ingezet, want in 2017 deed er geen enkele atleet namens Fortius  mee.  
Kersvers Nederlands juniorenkampioene polsstokhoog Saskia van der Boor ging de strijd aan met de 
volwassen springsters. Waar zij een week eerder met 3,60 m het goud veroverde bij de juniores werd 
ze op het NK senioren achtste met 3,50 m.  
Milet Hoornaar was toegelaten voor de 60 meter. Met tegenstandsters van het kaliber Dafne 
Schippers en de rest van de Nederlandse sprinttop had zij absoluut niet de illusie bovenin te kunnen 
eindigen, maar deelname aan een NK is altijd een waardevolle ervaring. Milet finishte in 8,34. 
 
 
NSK indoor 
 
Een stuk beter verging het Milet op 10 
maart in Apeldoorn tijdens de 
Nederlandse Studentenkampioen-
schappen (NSK) indoor. Ze zette daar 
snelle tijden op de 60 meter op de 
klokken. Ze liep meteen in de series in 
8,16 een persoonlijk record. De halve 
finale ging in 8,17. In de finale finishte ze 
in 8,29 als zevende. 
Levi Casilio (JJA) deed buiten mededin-
ging mee aan het studentenkampioen-
schap en liep de 60 meter in 7,38. Hij 
plaatste zich voor de halve finale maar 
kon door krampverschijnselen niet starten.  
 
 
International Event U17 
 
Duane van Dijkhuizen was door de Atletiekunie uitgenodigd om in het Nederlands team deel te 
nemen aan een internationale indoorwedstrijd voor atleten onder de 17 jaar. De wedstrijd werd op 10 
maart in Zoetermeer gehouden. Het sporttalent van 2017 van de gemeente Papendrecht kwam uit op 
zijn favoriete onderdeel polsstokhoogspringen. Met 3,90 m werd hij in het internationale 
deelnemersveld vijfde. 
 
 

Milet Hoornaar (baan 5) aan de start van de 60 m op het NSK.  
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Belgische Kampioenschappen indoor Masters 
 
In voorbereiding op de EK indoor voor Masters (19-24 maart in Madrid) deden drie masters van 
Fortius  op zaterdag 10 maart in Gent (buiten mededinging) mee aan de open Belgische 
kampioenschappen indoor voor masters. Hun resultaten vielen niet tegen. Joke Torbijn (V60) 
verbeterde in 9,81 op de 60 meter en 33,38 op de 200 meter haar tijden van enkele weken eerder op 
de NK. Anja van Giels (V50) deed het met 9,87 op de 60 m lang niet slecht. Ko Florusse (M65) liep 
de 200 m in 29,35. 
 
 

NIEUWS OVER DE COMPETITIES 
 
Voorbereiding voor competitiewedstrijd 14 april in volle gang 
 
De voorbereidingen voor de competitiewedstrijd voor de C/D-junioren die Fortius  op 14 april 
organiseert, zijn in volle gang. De door de Atletiekunie aangewezen externe wedstrijdleider is bij 
Fortius  op bezoek geweest om de organisatie door te spreken, het materiaal te controleren en de 
accommodatie te bekijken. Onze juco, Rebecca van Roosmalen, is druk doende om voldoende jury 
en andere vrijwilligers voor de wedstrijd te vinden. Iedereen die wil helpen om dit evenement voor de 
junioren te laten slagen is van harte welkom. Meld je bij Rebecca: juco@fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 

Coördinator opbouwploeg 
 
We zijn nog steeds dringend op zoek naar iemand die de coördinatie van de opbouwploeg voor 
baan- en indoorwedstrijden op zich wil nemen. We zoeken iemand die de vrijwilligers van de 
opbouwploeg informeert wanneer hun hulp gewenst is en ook zelf bij het opbouwen aanwezig kan 
zijn. We hebben 6 tot 8 wedstrijden per jaar. Als opbouwteam ben je dus 6 á 8 x 2 uur bezig met de 
opbouw. Zonder opbouwteam kunnen we geen wedstrijd organiseren. Wil je ons helpen meld je dan 
aan via woc@fortiusdrechtsteden.nl of spreek iemand van de WOC aan (Joke Torbijn, Rebecca van 
Roosmalen, Nicole Wolters, Diana van Veen, Bob Hurkmans) of Anja van Giels of Martin Matse van 
het bestuur.  
 
 

Data en locaties competitiewedstrijden 
 
Hieronder nogmaals de data en – voor zover bekend – de locaties van de competitiewedstrijden 2018 
 
Junioren CD: 
14 april bij FORTIUS in Dordrecht 
19 mei bij Rotterdam Atletiek, Nenijtobaan, Rotterdam 
30 juni bij Typhoon in Gorinchem 
8 september finale 
 
Junioren B: 
13 mei bij AV  Sprint in Breda 
10 juni   ??? 
16 september finale 
 

Senioren 3 e divisie: 
22 april bij AV Groene Ster te Zevenbergen 
27 mei bij DJA te Zundert 
1 juli bij CAV Energie te Barendrecht 
9 september promotie/degradatiewedstrijden 
 
Masters: 
13 mei bij AV Achilles Top in Kerkrade 
10 juni bij Prins Hendrik in Vught 
23 september finale 

 
Contactpersoon voor de competitie namens Fortius  is Arjen van Gink.  
Meer informatie over de competities is te vinden op onze website. 
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BAAN- EN INDOORWEDSTRIJDEN IN DORDRECHT 2018/2019 
 
In de komende maanden staan in Dordrecht de volgende baan- en indoorwedstrijden in de planning: 
 
 

Za 14-4-2018 Competitie CD-junioren 

Do 14-6-2018 Fortius Trackmeeting, avondwedstrijd 3000 m (jun. AB/sen./mas) en sprint (jun. 

ABCD/sen. /mas.) 

Za 7-7-2018 Pupillencompetitie 

Za 6-10-2018 Clubkampioenschappen baan alle categorieën 

Za 27-10-2018 Indoor Recordwedstrijd alle categorieën 

Za 12-1-2019 Regio Indoor jun. CBA, sen., mas. (organisatie StARD) 

Za 9-2-2019 Regio Indoor pupillen en jun. D (organisatie StARD) 

 
 
 
 
 
 

[Advertentie] 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
Het leek wel of iedereen keurig gewacht had tot op 10 maart de 
winter voor even een pauze had ingelast en dat gevierd kon 
worden met de Dordtse Biesbosch halve marathon. Vanaf onze 
vorige nieuwsbrief was er tot dan toe weinig te beleven geweest 
op hardloopgebied. Er stonden al nauwelijks wedstrijden binnen 
reisafstand van Dordrecht op de kalender, maar ook zoeken 
daarop leverde geen hits op. Maar in dat weekend brak het 
loopseizoen 2018 los, want ook bij de CityPierCity loop in Den 
Haag was Fortius  goed vertegenwoordigd. 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief dienen weer binnen te zijn uiterlijk 15 april op onze mail: 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

Dordtse Biesbosch halve marathon, zaterdag 10 maart  
 
Onder aangename omstandigheden werd de 42ste editie van deze loop gehouden en dat leverde 
mooie plaatjes op. Maar helaas waren bij het maken van deze nieuwsbrief de foto’s op de website 
nog steeds van 2017, dus niet zo relevant om hier te tonen. In totaal waren er 726 deelnemers op 
deze loop af gekomen, waaronder veel Fortius  leden. In de uitslagenlijsten telden we 147 keer de 
naam Fortius , 55 keer op de ½M, 23 keer op de 10 km, 6 keer op de 5 km en 63 keer bij de jeugd. 
Zie de jeugdrubriek voor verslag en uitslagen van de jeugdlopen. Onze dames deden het duidelijk 
beter dan de heren, want vijf van hen wisten op het podium te komen terwijl dat geen van onze 
mannen lukte: Annemarie Kersbergen won bij de vrouwen senioren in een goede 1:27:57, met 
Margriet Halbertsma als derde; Nay Seddik werd tweede bij de V35 en Gerda Huiskamp en Irene 
Vink legden beslag op de derde plaats in hun categorieën. Een uitgebreid verslag staat op onze 
website en links naar de foto’s van de editie 2018 komen er hopelijk ook snel aan. 
 
Uitslagen: 
 
Halve marathon 
 
MSen 
 19 Tom Wortel 1:33:57 
 28 Anco Oomsen 1:39:40 
 29 Barend van den Giesen 1:43:43 
 30 Joost Goedegebure 1:45:05 
 
M35 
 17 Lennaert den Hoed 1:32:42 
 34 Frank van Hilten 1:44:05 
 38 Ewoud van Houwelingen 1:45:03 
 46 Bob Hurkmans 1:47:39 
 60 Jasper van der Drift 1:58:23 
 
M45 
 6 Arend de Jager 1:25:45 
 35 Steef Dijkstra 1:47:30 
 37 Roger Keizer 1:47:26 

 49 Peter Drent 1:53:12 
 50 Dick van Kerkhof 1:53:39 
 62 John Vis 1:55:21 
 63 Henk-Jan Vogelaar 1:55:24 
 65 Erik Jan Rem 1:55:26 
 81 Edwin Zoomer 2:00:56 
 82 Teus van Os 2:00:59 
 87 Andre van Dam 2:03:21 
 94 Leon Steenbakker 2:12:23 
 96 Edwin de Visser 2:14:14 
101 Bert van der Leer 2:19:28 
 
M55 
 17 Daan van Strien 1:42:13 
 26 Jan van Nes 1:49:09 
 30 Erik van Konijnenberg 1:52:20 
 35 Arie Nouwen 1:54:22 
 39 Rens Bodewes 1:55:28 
 41 Gerard Verheij 1:57:34 

 55 Jan van der Ham 2:05:49 
 57 Kees Gladpootjes 2:06:19 
 61 Ko ter Linden 2:12:21 
 
M65 
 4 Johan de Jong 1:54:15 
 6 Harry Bouw 2:14:23 
 
VSen 
 1 Annemarie Kersbergen 1:27:57 
 3 Margriet Halbertsma 1:42:35 
 7 Anna van Stigt 1:45:29 
 29 Annemarie Blom 2:17:16 
 31 Melanie Reijerkerk 2:17:20 
 
V35 
 2 Nay Seddik 1:37:58 
 11 Nienke Fiere 2:18:50 
 15 Brenda Jansen 2:32:34 

Foto Jos Nieuwland 
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V45 
 3 Gerda Huiskamp 1:39:54 
 12 Marjon Striegel 1:55:51 
 16 Anky Kroon 2:00:05 
 23 Karoline ’t Lam 2:05:51 
 29 Astrid van Tricht 2:14:18 
 30 Anita Verdonk 2:14:23 
 32 Anja Melkert 2:15:31 
 33 Arline van den Boogaard 2:15:31 
 35 Yvette Kremer 2:17:20 
 
V55 
 3 Irene Vink 1:46:06 
 5 Petra de Wit 1:52:42 
 7 Margo Naaktgeboren 1:58:32 
 13 Joke van Liempd 2:21:41 
 
 
 
 
 

10 km 
 
Mannen 
 11 Sjon Vos 43:27 
 21 Aarnout Salwegter 46:52 
 38 Chris den Hartog 50:36 
 42 Carel van de Koppel 52:12 
 44 Willem Pankow 52:56 
 47 Wilmar de Pee 53:11 
 53 Ron de Roo 56:06 
 55 Frans Thomas 56:24 
 58 Hans van der Gracht 56:45 
 64 Hans Loopik 58:17 
 66 Ger Weber 58:54 
 72 Henk van Herpen 1:01:23 
 73 Pim Kaufmann 1:01:24 
 75 Dick Piket 1:02:54 
 
Vrouwen 
 14 Thirza Monster 55:32 
 15 Carola Dortmont 56:43 

 16 Ineke Wosten 56:49 
 21 Isla Muller 57:37 
 22 Petra van der Gracht 58:09 
 28 Jolanda Kramers 1:00:53 
 33 Eline Veldhoen 1:02:36 
 34 Lionne Boogers 1:02:53 
 36 Francis Koppelaar 1:03:32 
 
 
 
5 km 
 
Mannen 
 6 Mees Schneider 20:47 
 
Vrouwen 
 7 Karlijn Schouten 25:15 
 13 Myriam Ligtenberg 28:20 
 14 Vanessa Zebel 28:31 
 16 Kiki Hermus 29:19 
 23 Manuela Peters 34:42 

 

NK Cross 
 
Op zondag 11 maart werden in Amstelveen de NK cross gehouden. Helaas waren er geen senioren of 
masters van Fortius  aanwezig, maar wel hadden twee junioren het aangedurfd in een sterk veld te lopen. 
Freek Bosveld werd na 9:22 bij de junioren D twintigste op de 2000 m lange cross. Tibo Visser moest bij de 
junioren B drie keer zo ver lopen. Hij had voor de 6000 m 27:28 nodig en finishte als 31ste. 
 
 

CityPierCity Halve Marathon 
  
Ook stond op 11 maart de CityPierCity halve marathon in den Haag op het programma. Daags na de Dordtse 
Biesbosch Halve Marathon, waren er toch nog drie pagina’s Dordtenaren aan de start en finish in Den Haag. 
Van hen vermelden we hier alleen degenen die Fortius  achter hun naam hadden staan, aangevuld met 
enkelen uit omliggende gemeenten: Albert Martens (M50, 1:45:06), Jan Brilman (M55, 1:51:10), Frans de 
Klerk (M50, 1:55:17), Laura Breeman (VSen, 1:56:32), Dirk Fransen (M60, 1:59:21), Teus van Os (M50, 
2:01:05), Marloes Nugteren (V35, 2:05:09), Anton Jansen (M55, 2:06:27), Arie Nouwen (M55, 2:07:46), 
Edward Pieper M40, 2:09:54), Theo Schefers (M70, 2:11:47), Bas Zwaal (M45, 2:14:01), Dick Haartsen (M70, 
2:17:29) en Yvonne Brilman (V55, 2:18:59). 
 

 

Wedstrijdkalender maart, april en mei 
 
Uit het aanbod op de sites van de KNAU www.hardlopen.nl/kalender en www.uitslagen.nl maakten we 
weer een selectie van interessante wedstrijden in de omgeving van Dordrecht. 

 

Maart 
 

24 Naaldwijk  Westland halve 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 
 

11 



 

 

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 
15 Bergen op Zoom Bergse Monumentenloop www.bergsemonumentenloop.nl 
26 Raamsdonksveer Koningsloop   www.tvwaalwijk.nl 
27 Oud Gastel  Vlietloop, ½M   www.tveerke.nl 
27 H.-I.-Ambacht  BreakfastRun   www.breakfastrun.nl 
27 Middelharnis  Omloop Menheerse  www.avflakkee.nl 
29 Noordwijkerhout Omloop van Noordwijkerhout www.av-nsl.nl 
 

Mei 
 

5 Alblasserdam  Bevrijdingsloop   www.aaa-atletiek.nl 
5 Waalwijk  Liberty Run   www.tvwaalwijk.nl 
6 Delft   Groene Halve Marathon www.av40.nl 
10 Dordrecht  Smulbosloop   www.tvdordrecht.nl 
10 Delft   Golden Tenloop  www.goldentenloop.nl 
12 Oosterhout  KaaienLoop   www.kaaienloop.nl 
13 Steenbergen  6 en 12 uur / Marathon  www.24hour.ultraloopsteenbergen.nl 
 
 

 
 

De Bolidt Innercirle Run 
 

zoekt een nieuwe voorzitter  
 
 
 
Wie zijn wij? 
De Bolidt Inner Circle Run in Hendrik-Ido-Ambacht is in 
de afgelopen zes jaar uitgegroeid tot een enorm succes. 
Met jaarlijks rond de 2500 lopers staat deze gezellige 
loop goed bekend in de regio Drechtsteden. Met het 
bevlogen team van 17 leden en vele vrijwilligers 
organiseren wij elk jaar weer een hardloopevenement 
waarbij alles tot in de puntjes is verzorgd. Van de kleine 
lopers tot de toppers uit de regio, iedereen is welkom. 
Naast een sportief evenement is de Bolidt Innercircle 
Run bovenal bedoeld om het goede doel in de regio te 
steunen. Vanaf het begin doneren wij jaarlijks een mooi 
bedrag aan de Hospice De Cirkel en de afgelopen twee 
jaar hebben wij een tweede goed doel namelijk het 
Jeugdspeelpark te Hendrik-Ido-Ambacht. 
Onze voorzitter heeft in de afgelopen jaren samen met 
het taakteam de Bolidt Inner Circle Run goed op de 
kaart weten te zetten. Na een periode van zes jaar heeft 
hij te kennen gegeven zijn functie neer te leggen om tijd 
voor andere dingen te maken. Dit is de reden dat wij op 
zoek zijn naar een nieuwe bevlogen voorzitter. 
 
Wat zijn de taken als voorzitter?  
Als voorzitter ben je het gezicht van de Bolidt Inner 
Circle Run, je bent het aanspreekpunt voor lokale 

overheden, maatschappelijke partners en andere 
instanties. Daarnaast geef je leiding aan het taakteam 
en bepaal je samen met hen de visie voor de komende 
jaren. Omdat De Bolidt Inner Circle Run een 
goededoelenloop is, zijn wij afhankelijk van donaties en 
inzet van onze maatschappelijke partners. Het 
onderhouden van de relatie met deze sponsoren en 
leveranciers is dan ook een belangrijk onderdeel van de 
functie. Vind jij het leuk om nieuwe contacten te leggen 
om zo tot nieuwe samenwerkingen te komen, dan wordt 
dit natuurlijk zeer op prijs gesteld. Uiteraard zit je de 
vergaderingen voor en zorg je samen met de rest van 
het team dat de dag van de run alles op rolletjes loopt. 
 
Ben jij onze nieuwe voorzitter?  
Als voorzitter ben je maatschappelijk betrokken en 
bekend in deze regio. Je bent van nature een netwerker 
en weet dit om te zetten in resultaten. Maar bovenal 
bruis je van de energie om samen met het team de 
komende jaren de Bolidt Inner Circle Run tot een nog 
groter succes te brengen. Vanzelfsprekend heb je enige 
affiniteit met hardlopen. 
Is je interesse geprikkeld, neem dan voor meer 
informatie contact op met Jan van de Wetering: 
jananszw@tiscali.nl.
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf, 
zijn van harte welkom. Stuur ze voor 15 april naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 
 

[door Kiki en Daniel Hermus] 

 
Finale crosscompetitie en eindklassement 
 
Zaterdag 17 februari vond de grote finale plaats van de veldloopcompetitie van de Stichting Atletiek 
Regio Dordrecht. Zoals gebruikelijk was Typhoon de gastheer voor alle jeugd en ze hadden daar 
goed hun best gedaan om een overzichtelijk en zwaar parcours te creëren. Rondom de atletiekbaan 
waren veel bosjes gesnoeid en bomen verwijderd, waardoor er een zwaar stuk in het rondje zat met 
omgeploegde grond waar je hard moest werken om in beweging te blijven. 
 
Hier volgt als eerste de uitslag van de vijfde wedstrijd van de veldloopcompetitie: 
 
Pupillen Mini 
Jongens: 
 1 Tinus Reif 
 2 Sjors van der Laan 
 4 Arend Vogelaar 
 5 Noah van Bezooijen 
 
Pupillen C 
Jongens: 
 1 Gijs de Folter  
 5 Yonah Moree 
 12 Rick Thomas 
Meisjes: 
 3 Tula Hermus 
 6 Maud van Rooij 
 7 Bo van Driel 
 
Pupillen B 
Jongens: 
 1 Leensey Bilkerdijk 
 2 Timo Kähler 
 3 Bram Kähler 
 7 Luka Alvarez Tusveld 
Meisjes: 
 3 Lise de Lange 
 4 Alyssah Bailey 
 5 Annika Boertje 
 6 Danita Magermans 
 8 Hannah Sorensen 
 
 
 
 
 

De start van de Pupillen B was cyaan gekleurd. 
Hoe het af zou lopen kun je hiernaast lezen. 
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Pupillen A1 
Jongens: 
 2 Luuk Bosveld 
 3 Thijs Haak 
 4 Ruben van Roosmalen 
 5 Yerne Biesterveld 
 11 Alexander van Namen 
 12 Ruben Heuseveldt 
Meisjes: 
 2 Nikki de Winter 
 5 Pien Vogelaar 

Pupillen A2 
Jongens: 
 3 Sepp van Dordt 
 5 Tijn van Driel 
Meisjes: 
 1 Novi Hermus 
 
Junioren D 
Jongens: 
 3 Freek Bosveld 
 4 Mees Schneider 

 11 Jaime Joele 
Meisjes: 
 4 Veerle Uilhoorn 
 6 Floor Zebel 
 7 Jil Vogelaar 
 
Junioren C 
Jongens 
 1 Jorrit Bruggema 
 5 Timo de Kok 

 
Na afloop van de cross kon het eindklassement van de competitie worden opgemaakt, waarbij van 
tevoren al bekend was dat veel Fortius  jeugd op het podium zou eindigen. 
Eindklassement (prestaties van de beste vier wedstrijden bij elkaar opgeteld): 
 
Pupillen Mini 
Jongens: 
 1 Tinus Reif 
 2 Sjors van der Laan 
 3 Arend Vogelaar 
 5 Noah van Bezooijen 
 
Pupillen C 
Jongens: 
 1 Gijs de Folter  
 5 Yonah Moree 
 11 Rick Thomas 
Meisjes: 
 2 Tula Hermus 
 5 Maud van Rooij 
 7 Bo van Driel 
 
Pupillen B 
Jongens: 
 1 Leensey Bilkerdijk 
 2 Timo Kähler 
 4 Bram Kähler 

 6 Sem Schoester 
Meisjes: 
 3 Lise de Lange 
 4 Alyssah Bailey 
 5 Annika Boertje 
 6 Danita Magermans 
 8 Hannah Sorensen 
 
Pupillen A1 
Jongens: 
 2 Luuk Bosveld 
 3 Thijs Haak 
 4 Ruben van Roosmalen 
 5 Yerne Biesterveld 
 10 Ruben Heuseveldt 
 11 Alexander van Namen 
 14 Tobias Haak 
Meisjes: 
 3 Nikki de Winter 
 6 Pien Vogelaar 
 
 

Pupillen A2 
Jongens: 
 3 Sepp van Dordt 
 4 Tijn van Driel 
Meisjes: 
 1 Novi Hermus 
 
Junioren D 
Jongens: 
 3 Freek Bosveld 
 5 Mees Schneider 
 8 Jasper Burggema 
 11 Jaime Joele 
Meisjes: 
 3 Veerle Uilhoorn 
 6 Floor Zebel 
 7 Jil Vogelaar 
 
Junioren C 
Jongens: 
 1 Jorrit Bruggema 
 6 Timo de Kok 

 
 

 
Dordtse Biesbosch Halve Marathon 
 
Zaterdag 10 maart organiseerde onze vereniging voor de 42ste keer de Dordtse Biesbosch Halve 
Marathon op en rond de baan. Deze wedstrijd op deze prachtige zonnige ochtend ging van start met 
de jeugdlopen gesponsord door Riwal Hoogwerkers. De Fortius  jeugd was in grote getalen 
aanwezig om hieraan deel te nemen, doordat in de weken voorafgaand aan deze dag er volop was 
gecommuniceerd via de wekelijkse Pupillenmail en de aanmoedigende woorden van de trainers 
tijdens de trainingen. De jeugd was opgedeeld in vier categorieën en de allerjongste deelnemers 
geboren in 2012 en later stonden het eerst aan de start. Bij de jongens finishte mini-pupil Adam 
Mahiou als eerste bij de jongens, terwijl bij de meisjes Mirthe Ommen (tweede) en Anne Schoester 
(derde) op het podium mochten plaatsnemen na 400 meter te hebben gelopen. 
Daarna was het de beurt aan de jeugd geboren in 2010 en 2011 over een afstand van 600 meter. 
Hugo Vink wist de laatste 100 meter weg te sprinten van zijn tegenstanders en eindigde op de eerste 
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plaats. De strijd om de plekken 2 en 3 was erg spannend en werd pas op de eindstreep beslist, 
waarbij Floor Muilwijk net voor Gijs de Folter eindigde. Bij de meisjes was het gehele podium een 
Fortius  aangelegenheid met Aimy de Koning op één, Tula Hermus op twee en Naomi Reiziger op 
drie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De categorie geboren in 2007 t/m 2009 had 800 meter op het programma staan. De jongens 
maakten er een mooie race van met veel wisselingen aan kop. Luuk Bosveld finishte daar uiteindelijk 
als eerste met Thijs Haak als tweede daar vlak achteraan. Bij de meiden liep Novi Hermus vanaf 300 
meter de race met flinke voorsprong uit en eindigde dus als winnares. Lise de Lange, één van de 
jongste deelnemers in deze categorie, pakte in een felle strijd op de laatste 100 meter een mooie 
tweede plaats. 
Als laatste was het de beurt aan de “oudere” jeugd geboren in 2005 en 2006. Bij de jongens stonden 
Freek Bosveld (eerste) en Milan Vink (tweede) op het podium, terwijl bij de meisjes Femke Wijbenga 
(derde) op het ereschavot mocht plaatsnemen. 
Voor vele kinderen was deze wedstrijd de allereerste in hun nog prille atletiekloopbaan en waren er 
voor de start veel gespannen gezichtjes te zien. Na de wedstrijd was iedereen tevreden en 
gemotiveerd om dit seizoen aan nog meer wedstrijden te willen deelnemen. Dat belooft wat voor de 
zomer van 2018. 
 
Hieronder zijn alle Fortius-jeugd uitslagen te vinden: 
 
400 m 
 
Groep 0 Jongens 
 1 Adam Mahiou 1:59 
 6 Florian Ophorst 2:11 
 7 Duuk van Pelt 2:14 
 10 Levin Malschaert 2:19 
 13 Payam Masod 2:26 
 
Groep 0 Meisjes 
 2 Mirthe Oomen 1:54 
 3 Anne Schoester 1:58 
 6 Roos van Tour 2:07 
 9 Lois Laheij 2:23 
 16 Pepa Hermus 2:37 

600 m 
 
Groep 1 Jongens 
 1 Hugo Vink 2:18 
 3 Floor Muilwijk 2:27 
 4 Gijs de Folter 2:27 
 6 Bram Rieff 2:33 
 7 Yonah Moree 2:36 
 9 Santiago Roelofs 2:39 
 11 Lenz Lie 2:40 
 17 Arend Vogelaar 2:47 
 18 Tinus Reif 2:47 
 19 Ilay de Koning 2:48 
 20 Kees Malschaert 2:54 
 23 Noah van Bezooijen 2:58 

 25 Lucia Mavos 2:59 
 27 Jayden Houtman 3:04 
 30 Koen Gennisse 3:08 
 32 Rayan Amar Tajjiou 3:55 
 
Groep 1 Meisjes 
 1 Aimy de Koning 2:35 
 2 Tula Hermus 2:37 
 3 Naomi Reiziger 2:40 
 4 Eline Tuk 2:46 
 5 Wicel Tavares 2:50 
 6 Tess van Tour 2:53 
 7 Cato Schop 2:55 
 8 Danouk Maasdam 2:58 
 10 Maud van Rooij 3:03 

Of het nu bij de jongens of bij de meisjes was, vanaf de eerste meter werd er om elke centimeter gevochten. 
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 11 Amelia Gniba 3:04 
 12 Jil Slotboom 3:09 
 13 Layla Tajjiou 3:17  
 15 Bo van Driel 3:21 
 16 Maud Oomen 3:23 
 17 Lara-Bo Brant 3:27 
 21 Virani 3:56 
 
 
800 m 
 
Groep 2 Jongens 
 1 Luuk Bosveld 2:46 
 2 Thijs Haak 2:47 
 4 Ruben van Roosmalen 2:49 
 5 Yerne Biesterveld 2:59 
 6 Sepp van Dordt 3:02 
 8 Leensey Bilkerdijk 3:10 
 10 Bram Kähler 3:12 
 11 Timo Kähler 3:13 
 13 Ruben Heuseveldt 3:23 

 15 Tijn van Driel 3:27 
 16 Wouter van Balen 3:28 
 17 Lex Haslinghuis 3:39 
 18 Tobias Haak 3:40 
 20 Luka Alvarez Tusveld 3:44 
 22 Lukas Mol 3:47 
 24 Guus van Pelt 3:58 
 26 Pawel Pukszta 4:07 
 34 Lindo Brandt 4:39 
 35 Salahaddin A. Tajjiou 4:47 
 
Groep 2 Meisjes 
 1 Novi Hermus 3:00 
 2 Lise de Lange 3:12 
 4 Nikki de Winter 3:13 
 7 Alyssah 3:31 
 8 Danita Magermans 3:34 
 9 Annika Boertje 3:36 
 10 Rosa Palling 3:42 
 12 Pien Vogelaar 3:47 
 13 Kirsten Maasdam 3:50 

 15 Lisa van Schaik 3:55 
 16 Fiene van Valen 3:59 
 17 Hannah Sorensen 4:00 
 18 Noah Grootenboer 4:02 
 20 Loïs Alberts 4:07 
 22 Jessica Mijdam 4:17 
 
 
1200 m 
 
Groep 3 Jongens 
 1 Freek Bosveld 4:22 
 2 Milan Vink 4:25 
 6 Jaime Joele 4:56 
 7 Thomas van Roosmalen5:01 
 
Groep 3 Meisjes 
 3 Femke Wijbenga 5:13 
 4 Jil Vogelaar 5:24 
 5 Floor Zebel 5:28 

 
Aanvulling van de redactie : In het verslag van de Dordtse Biesbosch Halve Marathon onder Weg en Veld 
staat vermeld dat er 63 Fortius deelnemers bij de jeugd waren. Hierboven staan echter 83 namen. Dat 
betekent dat 20 van onze jeugdleden zich niet hadden ingeschreven met vermelding Fortius , want de redactie 
had gezocht op Fortius . Gelukkig kenden de trainers iedereen bij naam en zo werd de lijst nog wel compleet. 
Wil je niet de kans lopen over het hoofd te worden gezien, schrijf dan altijd in met de vermelding Fortius , zeg 
het desnoods zelf als er niet om gevraagd wordt. Voor de buitenwereld willen we natuurlijk ook de naam 
Fortius  zo vaak mogelijk in de uitslagenlijsten zien staan. 
 
 
Nationale Pupillen Indoor, 11 maart, Apeldoorn 
 
Het Omnisportcentrum in Apeldoorn was zondag 11 maart het decor van de Nationale Pupillen 
Indoor. Deze wedstrijd, een soort Nederlands Kampioenschap voor pupillen, wordt elk jaar 
georganiseerd waarbij er ruim 600 atleten hun vierkamp afwerken tussen 10:00 en 17:00 uur. Vanuit 
Fortius  zijn Tula, Hugo, Leensey, Alexander, Ruben, Luuk, Thijs, Yerne, Danine, Norah en Novi met 
hun (chauffeur) supporters op deze vroege zondagmorgen richting het oosten van het land gereden 
met het doel om het sporten in deze enorme hal te ervaren en daarnaast natuurlijk om hun 
Persoonlijke Records te verbeteren en misschien wel voor een podiumplaats te gaan. 
In de voorafgaande weken zijn de elf pupillen onder handen genomen door verschillende trainers om 
te kunnen uitblinken in alle onderdelen die ze die dag moesten doen. Berry de Bruijn heeft 
allroundtrainingen op de woensdagen gegeven met hulp van onder andere Europees Kampioen bij 
het verspringen Iris Pruysen. Ricardo Hill heeft de sprinttechnieken bijgeschaafd, Evelien van 
Zwanenburg heeft met video de kogelstoottechniek geanalyseerd en goede feedback gegeven en 
Jurgen van Berkum en Pieter Jacobs hebben respectievelijk een hoog- en verspringtraining verzorgd. 
Iedereen bedankt voor deze extra trainersinzet. 
Met al deze informatie op zak werden de kids op zondagmorgen achtergelaten in de warming-up 
ruimte, waar ze zich bij hun ingedeelde groepje moesten melden en gezamenlijk werden begeleid om 
op tijd aan te komen bij het betreffende onderdeel. De ouders moesten verplicht toe kijken vanaf de 
tribunes en gilden de longen uit hun lijf om het Fortiuscyaan  aan te moedigen. 
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De oogst van deze leuke en mooie dag is een groot aantal verbeteringen van persoonlijke records. 
Daarnaast een speciale vermelding voor Hugo Vink die na afloop van de meerkamp net 28 punten 
tekort kwam om op de derde plaats te eindigen. Met zijn prestatie op de 600 meter is hij wel 
binnengekomen op plek 3 van de Fortius  Top-10-ranglijst allertijden bij de JPC. Dit geldt eveneens 
voor Leensey Bilkerdijk met zijn prestatie op de 600 meter, daarmee staat hij namelijk op plaats 5 bij 
de JPB. Bij de MPA is Danine Markesteijn gestegen naar plek 5 en Novi Hermus binnengekomen op 
plek 8 met het onderdeel 600 meter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freek Bosveld en Tibo Visser op het NK Cross: zie p agina 11.  

Hugo Vink (baan 4) heeft duidelijk goed naar de WK Indoor gekeken om te 
weten hoe je moet finishen op de indoorsprint (hier 40 m). 

Maxim van Dorp en Jesper Hurkmans, duidelijk herkenbaar aan het clubtenue, 
mogen na de eerste bocht op de 600 m naar de binnenkant van de baan. 



 

 

 
B-FINALE 
 
In het voetballen is een penalty de nog niet verzilverde straf voor een overtreding binnen 
het strafschopgebied. Immers, de bal moet er nog wel in. Je kunt het zomaar met een 
slap schot verprutsen, maar ook de keeper van de tegenpartij kan het nog verijdelen. Als 
je als team een penalty krijgt heb je een potentieel voordeel. Het benadeelde team krijgt 
een penalty tegen. Goedbeschouwd een merkwaardig en inconsequent taalgebruik. Bij 
het shorttracken is het de overtreder die de penalty krijgt en daarmee meteen uit de 
uitslag wordt verwijderd. We hebben tijdens de Olympische Winterspelen kunnen zien 
dat een penalty direct effect op de uitslag heeft doordat iedereen achter de overtreder 
meteen een plaatsje opschoof. Zo kon het gebeuren dat een ploeg die al uitgeschakeld 
was, toch nog als winnaar van de B-finale een bronzen medaille veroverde. Doordat er 
van de vier ploegen in de A-finale twee een penalty kregen, konden alleen goud en zilver 
worden uitgedeeld en ging het brons naar de winnaar van de troostfinale. 
In de atletiek spreken we niet van penalty’s, maar worden wel kaarten uitgedeeld na een 
valse start of kan er achter een naam in de uitslag DQ (disqualified) verschijnen. Het 
leek er bij de WK indoor in Birmingham op (van 1 t/m 4 maart), dat de juryleden goed 
naar het shorttracken in Zuid-Korea hadden gekeken. In heat 3 van de 400 m mannen 
stonden bij de finish alle vijf deelnemers met lege handen. Nog nooit vertoond, allen 
hadden DQ achter hun naam. Haroun voor een valse start, Gayle, Karpinskis, Russell en 
Taplin hadden in de bocht een voetje te ver naar binnen gezet (IAAF Rule 163.3(a) - 
Lane infringement). 
Je zou verwachten dat een gewaarschuwd man voor twee zou tellen, maar in de finale 
ging het weer mis. De Spanjaard Óscar Husillos won verrassend met een geweldige 
eindsprint en vierde dat uitbundig en langdurig. Een shorttracker zou ook even zijn 
armen in de lucht gestoken hebben, maar daarna met gierende zenuwen de officiële 
uitslag hebben afgewacht. Overgeleverd aan het oordeel van een rijtje officials die soms 
minuten lang videobeelden in slow motion, vooruit en achteruit, zitten te bestuderen. En 
dan rijdt daar ook nog, voortdurend in beeld, een official op schaatsen heen en weer 
tussen jury, scheidsrechter en omroeper. Hij brengt uiteindelijk de boodschap over en 
het publiek en tv-kijkers herkennen waarschijnlijk zijn grijze kop beter dan die van de 
onder helmen verstopte gezichten van de shorttrackers. Aan dit soort toestanden zijn 
indooratleten en toeschouwers nog niet gewend. De jury vergaderde buiten beeld en 
kwam pas minuten later met de officiële uitslag. Zelfs de reactie van de Spanjaard 
hebben we als tv-kijkers niet kunnen zien toen de uitslag in beeld kwam: Husillos DQ; 
Santos DQ. Duidelijk een gemiste kans om het evenement meer amusementswaarde te 
geven, daar valt nog iets te leren van het shorttracken. De Tsjech Pavel Maslák werd 
kampioen en er werden slechts vier atleten in de uitslag opgenomen. Wat als nog twee 
man dezelfde fout hadden gemaakt? Misschien wordt het tijd voor een B-finale bij 
indoorwedstrijden.  
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AGENDA  

 
MAART 
 
Zaterdag 24  Dordrecht  Pupillen: Discobowlen en glowgolfen 
      Junioren: Outdoor Shooting Experience 
 
Zaterdag 24  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 
Zondag 22  Zevenbergen Competitie Senioren 
 
MEI 
Zaterdag 12  Alblasserdam Pupillencompetitie 
Zondag 13  Breda   Competitie Junioren B 
Zondag 13  Kerkrade  Competitie Masters 
 
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 april 2018 op het volgende e-mailad res: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

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

HET BESTUUR 
 
Van links naar rechts: 
Anja van Giels 
Bertus Harte 
Ad van de Kamp (voorzitter) 
Martin Matse 
Chris den Hartog (penningmeester) 
Jan van Dalen (secretaris) 
Frank de Visser (voorheen 

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

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

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

Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 
Dinsdag 09:00 – 09:55 uur: Combiles – Yoga 
   10:15 – 11:10 uur: 55+ – Body Shape 
   18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
Woensdag 09:00 – 09:55 uur: BBB 
   16:30 – 17:30 uur: Streetdance 7 – 12 j 
   18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
   19:45 – 20:40 uur: Powerpump 
   20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape 
Donderdag 09:00 – 09:55 uur: Pilates 
   18:45 – 19:40 uur: Latin Dance Workout 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: Flow Yoga 
Vrijdag  09:00 – 09:55 uur: Powerpump 
   13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi 
   18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20 
Zaterdag 09:30 – 10:25 uur: Zumba 
Voor meer details en laatste wijzigingen zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen-
fortius/fitness/groepslessen 

 

Logo door Elise Beljaars 
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