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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 december 
verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 15 
december 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, 
 
De maanden oktober en november worden door 
baanatleten meestal gebruikt voor rust en herstel. Het 
baanseizoen is ten einde en het indoorseizoen nog niet 
begonnen. Een enkeling begint voorzichtig met een 
cross. 
Hoe anders is het met de wegatletiek. Er lijkt het hele 
jaar geen rust mogelijk. En juist in november 
organiseren we de grootste wegwedstrijd van de regio: 
de Drechtstadloop. Uiteraard in deze nieuwsbrief dus 
veel aandacht voor de Drechtstadloop. 
Maar er waren nog meer wedstrijden waar de vlag van 
Fortius  gehesen kon worden, zowel bij de senioren en 
de jeugd. Lees de resultaten in de Weg en Veld rubriek 
en de jeugdrubriek. 
In de maandelijkse column wordt een opmerkelijke 
mogelijkheid geboden om Fortius  nu eindelijk een keer 
in sneltreinvaart naar de Nederlandse top te brengen. 
Wie neemt er het initiatief? 
 
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 oktober: 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  
 

 
DRECHTSTADLOOP 

 
ZONDAG 4 NOVEMBER 

 
RUBEN SCHEURWATER WINNAAR 
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VAN HET BESTUUR 
 
 

[door Jan van Dalen] 
 
 

• Het bestuur dreigt onderbezet te raken. Gos Koernap is met onmiddellijke ingang 
gestopt als bestuurslid en Bertus Harte heeft tijdens de ledenvergadering in 
maart 2019 te kennen gegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een 
nieuwe termijn. Het bestuur betreurt hun beslissingen, maar respecteert deze. 
Beiden worden bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. De 2de voorzitter Ad 
van de Kamp is ten gevolge van gezondheidsproblemen voor enige tijd niet 
beschikbaar. Het bestuur wenst hem beterschap en hoopt op een spoedig 
herstel. Het Dagelijks Bestuur is nog wel compleet, maar fungeert bijna als het 
voltallig bestuur. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden en bij 
voorkeur uit jeugdafdeling atletiek, maar daarnaast ook uit de andere afdelingen. 
Vernieuwing en verjonging is noodzakelijk, omdat de resterende leden, gezien 
hun leeftijden, te kennen hebben gegeven over twee of drie jaren te willen 
stoppen. Derhalve het verzoek aan de leden om na te willen denken over het 
toetreden tot het bestuur of zelf zich beschikbaar te stellen. Informatie kan 
ingewonnen worden bij de voorzitter Jan van Haren. 

• Misschien nog wat vroeg, maar op 2 januari 2019, 20:30 uur is de 
nieuwjaarsreceptie gepland. De locatie is de kantine. Alle leden van Fortius  zijn 
hiervoor uitgenodigd. Traditiegetrouw vindt voorafgaande de nieuwjaarsloop 
plaats.  

• Vorig jaar rond de kerstdagen en oud en nieuw was Fortius  14 dagen gesloten. 
Echter er bleek toch behoefte te zijn aan trainingen en andere activiteiten. 
Derhalve heeft het bestuur besloten om niet tot een algehele sluiting over te 
gaan. In overleg met de trainers zal bezien worden op welke dagen en tijdstippen 
de trainingen kunnen doorgaan. Het kan dan wel gebeuren dat de kantine 
gesloten is. In ieder geval zal Fortius  gesloten zijn op beide kerstdagen en oud- 
en nieuwjaarsdag. Een overzicht van openingstijden zal in de eerste helft van 
december 2018 op de website worden gepubliceerd.  
 

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
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REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE ATLETIEKBAAN BIJ TRA ININGEN 
 

[door het bestuur] 
 
De trainer zorgt ervoor dat zijn groep op de hoogte is van de volgende baanregels en 
hij/zij is verantwoordelijk voor de naleving ervan. 
 
Baan 1 tot en met baan 4 
Voor: mila-, baan- en sprinttrainingen langer dan 100 m. 
 

1. Tempo’s in baan 1, altijd zoveel mogelijk links lopen en achter elkaar. Inhalen 
doe je aan de rechterzijde. 

2. Uitlopen na een serie in baan 2/3. Probeer baan 1 op de laatste 100 m van je 
serie te verlaten, kijk eerst achterom of er geen atleet je op dat moment gaat 
inhalen. 

3. Word je ingehaald, blijf dan links lopen totdat de atleet voorbij is. 
4. In- en uitlopen in baan 3/4. 
5. Loop altijd tegen de klok in. 

 
 
Baan 5 tot en met baan 8 
 

1. Er zijn 2x 4 sprintbanen beschikbaar (kantine en overzijde). 
2. Deze banen zijn voor: 

a. sprinttrainingen tot en met 100 m; 
b. trainen van start en/of met startblokken; 
c. hordentraining. 

 
 
Overige aandachtspunten: 
 

1. Lopers op de baan hebben altijd voorrang. Kijk of de baan waarin je start 
achter je leeg is en of je niemand hindert. 

2. Let op bij het oversteken dat je lopers op de baan niet hindert. 
3. Steek niet het middenveld over als dit wordt gebruikt voor technische 

onderdelen. 
4. Sta niet stil in baan 1 of de sprintbanen waarop op dat moment getraind wordt. 
5. Bij dreigend “gevaar” roep je “Baan ! ” om de andere atleten te waarschuwen. 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tijdens de Indoor Recordwedstrijd van zaterdag 27 oktober leverde Christy 
Pieter  een knappe prestatie door op de 60 m 8,33 voor zich te laten klokken. Ze 
verbeterde daarmee het 13 jaar oude clubrecord voor meisjes junioren D van 
Rochelle van Gulik met 0,07 s. 
 
Duane van Dijkhuizen  schreef tijdens diezelfde wedstrijd in Dordrecht het 
clubrecord polsstokhoogspringen op zijn naam. Tot dan had hij het clubrecord 
moeten delen met Yannick Slikboer. Duane verbeterde het record met 2 cm naar 
4,13 m.  
 
Hugo Vink  landde die zaterdag heel erg ver in de zandbak. Met zijn sprong van 3,72 meter 
verbeterde hij het clubrecord bij de jongens pupillen C. 
 
De familie Florusse zorgde ervoor dat er op de Indoor Recordwedstrijd drie nieuwe clubrecords voor 
masters konden worden genoteerd. Robert Florusse  verbeterde het 35 jaar oude clubrecord 
kogelstoten M40 naar 11,84 m. Het oude record stond met 11,80 m op naam van Aad Bode. Ko 
Florusse  verbeterde het clubrecord verspringen M65 naar 4,11 m. Het oude record stond sinds 2002 
met 3,59 m op naam van Joop van den Brink. Wil Florusse  verbeterde haar eigen clubrecord 
kogelstoten V70 met 21 cm naar 7,28 m.  
 
 
PRESTATIELIJSTEN 
 

De 10-bestenlijsten van Fortius  staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet 
Barends, Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/ranglijsten-10-besten-fortius. 
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie. 
 
 
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. 
Ook komt het bij de inschrijving voor wegwedstrijden vaak voor dat er helemaal geen 
verenigingsnaam kan worden ingevuld. Dan kunnen we je prestatie ook niet in de uitslagenlijsten 
terugvinden en dus ook niet in de nieuwsbrief vermelden. Wil je toch je prestatie vermeld zien, volg 
dan deze tip: als het inschrijfformulier geen ruimte laat voor het invullen van de clubnaam, vul dan 
gewoon Fortius  in bij “woonplaats”, dan vinden wij uw prestatie zeker terug.  
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
UITSLAGEN BAAN- EN INDOORWEDSTRIJDEN 
 
We hebben in deze nieuwsbrief niet zo heel veel uitslagen van baan- of indoorwedstrijden te melden. 
De maanden oktober en november vormen altijd een rustige periode in de wedstrijdatletiek: het 
baanseizoen is afgelopen en het indoorseizoen nog niet echt begonnen. Een uitzondering vormt de 
Indoor Recordwedstrijd, die Fortius  altijd organiseert in het laatste weekend van oktober om pupillen 
en junioren de kans te geven hun categorierecords nog eenmaal aan te scherpen voordat ze 
overgaan naar een nieuwe leeftijdsgroep.  
 

De meeste uitslagen van baan- en indoorwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op 
onze website gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder “Uitslagen”: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
 
 
FORTIUS INDOOR RECORDWEDSTRIJD DOET NAAM EER AAN 
 
De Indoor Recordwedstrijd op zaterdag 27 oktober in de Reeweghal van Fortius  deed zijn naam eer 
aan met twee Nederlandse mastersrecords voor Riet Jonkers van Atledo en een beste Nederlandse 
prestatie ooit (officieus Nederlands record) voor jongens junioren C voor Nsikak Epko van Haag 
Atletiek, die de 60 meter in 7,01 liep. 
Door de atleten van Fortius  werden héél veel persoonlijke records verbeterd. Ook werden er enkele 
clubrecords verbroken, zoals je al hebt kunnen lezen in de rubriek “Clubrecords” in deze nieuwsbrief. 
Een wat uitgebreider verslag en de uitslagen van de wedstrijd zijn te vinden op onze website: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1491-superprestaties-op-indoor-
recordwedstrijd  
 
 
FORTIUS INDOOR OP 17 MAART 2019 
 
Op zondag 17 maart 2019 organiseert Fortius  weer een indoorwedstrijd. De inschrijving voor die 
wedstrijd opent op 1 februari. Houd de berichtgeving op de Fortius -website en Atletiek.nu in de 
gaten voor meer informatie en – we kunnen het niet vaak genoeg zeggen! – zorg dat je op tijd 
inschrijft. 
 
 
REGIO INDOORWEDSTRIJDEN IN DORDRECHT DEZE WINTER 
 
De inschrijving voor de 18e Indoor StARD op zaterdag 12 januari 2019 (voor junioren CBA, senioren 
en masters) en op 9 februari 2019 (pupillen en junioren D) is geopend. Schrijf op tijd in om zeker te 
zijn van deelname. Voor de eerste wedstrijd krijgen regio-atleten voorrang tot 15 december 2018 en 
voor de tweede wedstrijd tot 12 januari 2019.  
Vooral voor de pupillen en D-junioren van FORTIUS is het van belang om zo vroeg mogelijk in te 
schrijven. Na 12 januari zal de wedstrijd al meteen vol zitten, want er staan nu al heel veel kinderen - 
ook van verenigingen van buiten de regio - ingeschreven. 
Inschrijven kan via Atletiek.nu. Aanvullende informatie is te lezen op www.atletiek-regio-dordrecht.nl. 
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Zorg voor de juiste spikespuntjes 
 

De sportvloer in de atletiekhal is spikebestendig, maar al te lange of te scherpe puntjes zijn 
verboden. Gebruik daarom puntjes met een maximale lengte van 5 mm en een stompe punt, zoals 
bijvoorbeeld van Asics met typenummer TTP982/5mm. Te verkrijgen bij de betere sportzaken in 
Dordrecht en bij de Spikeshop in Reeuwijk. 
Ook toegestaan zijn de indoorpuntjes zoals die ook in Galgenwaard in Utrecht worden gebruikt: type 
Christmas tree, colour black, size 5 mm. Ook die hebben een vlakke onderkant. 
 
     fout:              goed:            goed: 

Bij het aantreffen van onjuiste spikes zijn de trainers, 
wedstrijdleiders en halbeheerders gemachtigd je te 
verwijderen uit de trainingen, wedstrijden of de sporthal. 
Het is verboden om met spikes de tribunes en 
balustrades te betreden. 

 
 
 
COMPETITIEDATA 2019 
 
De data van de competitiewedstrijden van volgend jaar zijn reeds nu bekend. Noteer ze vast in je 
agenda. 
 
Junioren CD 
6 april 
25 mei 
22 juni 
 
Junioren B 
28 april 
23 juni  
15 september landelijke finale  
 
 

Junioren A 
7 april 
12 mei 
1 september - NK Teams Junioren  
 
Senioren 3 de divisie 
14 april  
26 mei  
16 juni  
8 september 
promotie/degradatiewedstrijden 

 
Masters 
7 april  
12 mei 
22 september landelijke finale 
 
 
 
  

 
 

 

[Advertentie] 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
De herfstperiode is traditioneel de herstelperiode voor atleten. Aan 
de hoeveelheid baan- en indoorwedstrijden is dit wel te merken, 
maar als u deze rubriek leest dan lijkt het wel een van de drukste 
tijden van het jaar voor wat betreft weg- en crosswedstrijden. 
Uiteraard gaat veel aandacht uit naar de grootste wegwedstrijd in 
Dordrecht, de Drechtstadloop, maar ook de winst van Annemarie 
Kersbergen in het Grote Rivieren Loopcircuit en de marathon van 
Roy Werner tijdens de Brabantmarathon in Etten-Leur verdienen onze aandacht. 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 december binnen zijn op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

Annemarie Kersbergen wint Grote Rivieren Loopcircui t bij de dames 
 

Op zaterdag 20 oktober werd in Gorinchem de 30ste 
Typhoonloop gehouden, de negende en laatste 
wedstrijd van het Grote Rivieren Loopcircuit 2018, 
waarvan onze eigen Dordtse Biesbosch Halve 
Marathon afgelopen voorjaar de tweede wedstrijd 
in de reeks was. Na de loop van 10 km in Gorkum 
konden dus ook de eindklassementen worden 
opgemaakt. Maar laten we eerst even kijken naar 
deze laatste race. Bij de vrouwen senioren waren 
het weer Annemarie Kersbergen (tweede in 40:49) 
en Margriet Halbertsma (vierde in 45:40) die 
nadrukkelijk van zich lieten horen. Nay Seddik werd 
bij de V35 vierde in 42:14. Bij de V45 werd Toos 
Volmer negende (50:28) en Ellen Visser dertiende 
(53:18). Bij de heren behaalde Lennaert den Hoed 
de hoogste klassering met zijn negende plaats bij 
de M35. In diezelfde categorie werd Henrik 
Barendregt negentiende in 40:46. Joost 
Goedegebure was de enige senior van Fortius  
(23ste in 39:39). Bij de M45 was er de 23ste plaats 

voor Jan-Willem Mennink (41:52), meteen gevolgd 
door Wilfred Krol (24ste in 41:54). Leo Fioole werd 
42ste bij de M55 in 51:35. Hij werd gevolgd door 
Kees Gladpootjes (50ste in 55:45) en Theo Schefers 
(52ste in 56:04). 
Naast deze klassementswedstrijd over 10 km was 
er ook nog een loop over 5 km, waarin we Greg 
van der Velde als negende zagen finishen in 19:22 
met kort daarop Eloy Urbano Cruz als elfde in 
19:33. Bij de vrouwen was de 27ste plaats voor 
Myriam Ligtenberg in 29:39. 
En dan het klassement. Bij de vrouwen senioren 
werd deze reeks gewonnen door Annemarie 
Kersbergen, met Margriet Halbertsma als tweede. 
Nay Seddik completeerde het Fortiussucces met 
een tweede plaats bij de V35. Bij de V45 werd 
Ellen Visser elfde. Bij de mannen was er de 
veertiende plaats M45 voor Wilfred Krol, gevolgd 
door Dick van Kerkhof (23ste) en Erik Jan Rem 
(28ste). Johan de Jong werd 25ste bij de M55. 

 
 
Roy Werner loopt hoopgevende marathon 
 
Op zondag 28 oktober heeft Fortius lid Roy Werner de Brabant marathon in Etten-Leur gelopen in 2:42:02. Hij 
werd daarmee tweede in het algemeen klassement, maar wel winnaar bij de heren senioren. Maar belangrijker 
is dat deze prestatie hoop geeft op het opbloeien van de marathon bij Fortius . Met zijn tijd komt hij op de 
tiende  plaats binnen in de Fortius ranglijst aller tijden voor senioren. 
Helaas was hij de enige Fortiaan die zich aan de hele marathon waagde. De rest van het gezelschap hield het 
op de halve marathon of de 10 km, waarvan hier de samenvatting van de resultaten. 
 
 
 

Foto Jos Nieuwland 
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Halve marathon 
M45 
 62 Frans Willem Engelhart 1:40:30 
 75 Sjon Vos 1:43:15 
 86 Albert Martens 1:44:44 
 98 Andre van Dam 1:46:53 
 114 Stephan Dijkstra 1:49:37 
 
 

M55  
 39 Leon Goor 1:39:44 
 135 Pim Kaufmann 2:06:54 
 136 Henk van Herpen 2:06:54 
 
VSen 
 41 Laura Breeman 2:00:03 
 
 

V45 
 72 Maria Hurtado Blanco 2:15:46 
 73 Sandra van der Graaff 2:15:47 
 
10 km 
VSen  
 41 Eliza Damsteeg 54:01 
V45 
 102 Maaike Damsteeg 1:07:47 

 
 
Drechtstadloop op 4 november weer groot loopfeest 
 
Met een overwinning van Fortius atleet Ruben Scheurwater op het hoofdnummer, de Agro Delta 
Halve Marathon, een parmantig zonnetje op het parkoers en een Statenplein vol gezelligheid 
veroorzaakt door in totaal 2400 deelnemers aan de verschillende lopen en door hun meegebrachte 
supporters, werd ook de Drechtstadloop editie 2018 weer een overweldigend succes. Naast de 
genoemde halve marathon waren er de 10 km Bouman Sportprijzen prestatieloop, de 5 km Zoomer 
Makelaardij prestatieloop, de Albert Schweitzer 5 km bedrijvenloop, de Dental Clinics 3 km 
beginnersloop en de COKD Puppy Run en Jeugdlopen. Voor het eerst dit jaar begon het evenement 
met Racerunners (waarover in de vorige nieuwsbrief uitgebreid bericht). Vier racerunnertjes deden er 
op hun aangepaste rijwielen mee: Bjorn Wesseling, Tatum den Boer, Jeremy de Weerd en Luuk 
Beije. 
Ruben Scheurwater won de halve marathon overtuigend in 1:08:50 en dat gaf hem ook de eerste 
plaats in zijn categorie M35. Bij de senioren liep Tom Wortel een gedegen halve marathon in 1:20:18 
waarmee hij op de zevende plaats eindigde. Ook bij de M55 was de overwinning voor Fortius  in de 
persoon van Aïssa Marguoum (1:20:40), die weer helemaal terug aan de top is. Gerard Groothuizen 
zorgde nog voor een tweede plaats bij de M65. Bij de dames behaalde Nay Seddik ook de tweede 
plaats (V40) en tekende Gerda Huiskamp voor de derde plaats (V50). Op de 10 km  ook al een 
tweede plaats voor Anna van Stigt bij de vrouwen. Bij de mannen 5 km ging de overwinning naar 
Flint Beenen. De 3 km was aangekondigd als beginnersloop, maar het waren bepaald geen 
beginners die er hier met de ereplaatsen vandoor gingen. Verscheidene Fortius  jeugdleden haalden 
hier klinkende resultaten met Novi Hermus en Veerle Uilhoorn voorop als eerste en tweede bij de 
vrouwen en Freek Bosveld als tweede bij de mannen. 
Hieronder de resultaten van Fortius leden, voor zo ver die te achterhalen vielen. Er zullen zeker 
teleurgestelde lopers zijn, die hun naam hier niet terug kunnen vinden, maar de redactie kent niet alle 
leden, laat staan alle Dordtenaren. Tip: als het inschrijfformulier geen ruimte laat voor het invullen 
van de clubnaam, vul dan gewoon Fortius  in bij woonplaats, dan vinden wij uw prestatie zeker terug.  
 
Halve Marathon 
 
MSen 
 7  Tom Wortel 1:20:18 
 20 Sven Herberigs 1:33:37 
 43 Edwin van der Poel 1:41:00 
 51 Maarten Danckaarts 1:45:23 
 75 Jeffrey Derkx 1:51:47 
 79 Jonathan de Reus 1:51:58 
 85 Davey van der Hoek 1:54:00 
 93 Vanya van Iwaarden 1:56:42 
 101 Floris de Merz 1:58:40 
 

Terwijl veel van de 
lopers nog op een oor 
lagen, waren onze 
vrijwilligers al volop in 
de weer op het 
Statenplein. 
Foto’s van de DSL 
door Anouk en Ellen 
Hienekamp. 
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M35 
 1 Ruben Scheurwater 1:08:50 
 8 Ewoud v Houwelingen 1:31:27 
 15 Peter Loopik 1:36:12 
 31 Ferry de Merz 1:44:50 
 
M40 
 30 Alex Adriaanse 1:42:38 
 38 Andrew Reichardt 1:45:22 
 47 Richard Boer 1:50:18 
 
M45 
 17 Marco Huijsdens 1:38:14 
 23 Henk-Jan Vogelaar 1:43:37 
 37 Erik-Jan Rem 1:48:40 
 54 Radjkoemar Ramkisoen 1:54:49 
 63 Mark Ophorst 1:57:10 
 66 Marco Wink 1:57:51 
 67 Doron van der Eerden 2:00:30 
 
M50 
 8 Arend de Jager 1:36:12 
 10 André van der Laars 1:40:18 
 12 Sjon Vos 1:41:35 
 18 John Vis 1:45:30 
 25 Teus van Os 1:51:27 
 39 Ted Antrag 1:57:01 
 46 Arie Pankras 1:59:00 
 
M55 
 1 Aïssa Marguoum 1:20:48 
 9 Erik van Konijnenburg 1:40:18 
 13 René Kuijken 1:46:31 
 18 Ron Breeman 1:52:21 
 24 Leon Goor 1:56:42 
 
M60 
 2 Gerard Groothuizen 1:36:07 
 8 Daan van Strien 1:41:54 
 10 Ruud Schwarz 1:45:13 
 12 Ton Wulfert 1:46:43 
 13 Sjoerd Visser 1:48:11 
 19 Paul Hienekamp 1:52:02 
 20 Bert den Boer 1:52:25 
 44 Jan van der Ham 2:08:43 
 45 Harm de Jonge 2:11:28 
 48 Arie den Hoed 2:13:55 
 
VSen 
 6 Saskia Kersbergen 1:43:27 
 14 Hanneke Konijnenburg 1:48:26 
 23 Laura Breeman 1:52:20 
 70 Melissa den Haring 2:19:02 
 71 Jessica Eijgelsheim 2:19:02 
 
 
V35 
 21 Nienke Fiere 2:07:02 

Toen de startnummers werden opgehaald was het nog steeds koud. 

Druppelsgewijs passeerden de lopers. Lambert van Eijck (2249) wist 
hier nog niet dat hij zijn autosleutel zou verliezen. Maar de organisatie 
bezorgde hem de sleutel terug.  

Maar het zonnetje kwam en dat leverde mooie plaatjes op, zoals 
hier aan de Bieldersteeg. Nixon Fernandez van PAC uit Rotterdam 
aan de leiding met Diego van Looy (België) in zijn kielzog. 
Daartussen is de latere winnaar Ruben Scheurwater te zien.  
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V40 
 2 Nay Seddik 1:35:30 
 4 Monique Raaijmakers 1:36:21 
 7 Hanneke van Riel 1:45:10 
 14 Sabina Rombout 1:52:39 
 19 Daniëlle van Hulst 1:54:53 
 
V45 
 5 Annelies van der Kolk 1:47:19 
 9 Jacqueline Koene 1:53:17 
 12 Toos Volmer 1:54:31 
 13 Sandra Klein 1:54:53 
 18 Monique van Duijnen 2:00:00 
 27 Brenda Jansen 2:14:21 
 
V50 
 3 Gerda Huiskamp 1:37:17 
 12 Monique van Buul 1:49:47 
 20 Arline v d Boogaardt 1:57:57 
 38 Joke Heijmans 2:21:31 
 
 
 
Fortiusatleten op de overige afstanden: 
 
10 km 
Mannen 
 28 Henrik Barendregt 42:27 
 40 Frans Willem Engelhart 44:01 
 57 Arnout Salwegter 45:51 
 86 Martijn Genisse 48:11 
 95 Arie Kuperus 48:34 
 101 Albert Martens 48:47 
 102 Carel van de Koppel 48:49 
 132 Hugo de Mez 50:14 
 132 Menno Keller 50:16 
 169 Dirk Franssens 51:58 
 182 Frank van Pelt 52:35 
 214 Kees Gladpootjes 54:28 
 262 Dammis Tims 57:12 
 269 Spencer Rombout 57:26 
 270 Wilko Muehlhaus 57:31 
 275 René Rijsdijk 57:35 
 316 Robert Beije 1:00:52 
 322 Herman Schot 1:01:28 
 342 Herman Eberstadt vd V. 1:06:09 
 348 Jan van Dalen 1:07:58 
 
Vrouwen 
 2 Anna van Stigt 42:25 
 37 Ella van Toorn 52:34 
 43 Thirza Monster 53:05 
 103 Christine Ubas 57:33 
 123 Esther Hofland 58:33 
 124 Ingrid Janssen 58:37 

 130 Ellis Boogers 58:54 
 165 Judith van der Giessen 1:01:32 
 176 Melanie Morlog 1:02:19 
 207 Arienne Korver 1:04:44 
 235 Sandra Zijderveld 1:08:11 
 246 Sandra Klarenbeek 1:09:42 
 261 Dana Westenberger 1:13:23 
 
5 km 
Mannen 
 1 Flint Beenen 17:31 
 22 Frank van Hilten 20:53 
 26 Jan Faes 21:11 
 47 Bas Boveld 22:36 
 63 Daniel Hermus 23:58 
 70 Maxim van Dorp 24:27 
 76 Peter van Zetten 24:47 
 89 Harmen van Oosten 25:37 
 100 Henk-Jan Vogelaar 26:27 
 104 Gerard van Raalte 26:45 
 134 Richard Zuiderent 28:14 
 136 Mark Uilhoorn 28:16 
 155 André Veldhoen 29:43 
 179 Hans in ’t Veld 33:14 
 
Vrouwen 
 5 Marit Uilhoorn 21:49 
 17 Esther Roodenburg 24:43 
 39 Jil Vogelaar 26:26 
 45 Caroline Bijl 26:56 

 61 Vanessa Zebel 28:11 
 68 Clarissa van Galen 28:24 
 73 Eline Veldhoen 28:40 
 81 Mieke Salden 28:57 
 138 Ingrid Verstraten 32:29 
 156 Pauline Snoep 33:15 
 166 Ylva Visser 33:45 
 177 Heleen Kromkamp 34:10 
 191 Maartje Willems 36:27 
 193 Manuela Peters 36:27 
 
3 km 
Mannen 
 2 Freek Bosveld 11:27 
 6 Milan Vink 12:19 
 7 Wessel de Lange 12:20 
 9 Lucas Genisse 13:24 
 12 Bob Hurkmans 14:02 
 13 Jesper Hurkmans 14:02 
 19 Sven Hurkmans 16:42 
 25 Marcel van Ast 18:55 
 
Vrouwen 
 1 Novi Hermus 13:25 
 2 Veerle Uilhoorn 14:40 
 7 Anniek de Lange 16:42 
 15 Lise de Lange 19:38 
 22 Ineke Huijsdens 20:52 
 31 Floor Zebel 21:43 

 

Op sfeervolle wijze werd ook de laatste loper binnen geloodst. Maar toen 
moesten de vrijwilligers nog alles gaan opruimen.  
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Overige wegwedstrijden en crossen 
 
Op zaterdag 3 november werd in Woudrichem door 
een drietal Fortius leden deelgenomen aan de 
Vestingstadloop. Wilfred Krol werd twaalfde op de 
halve marathon bij de M45 in 1:29:58. Marcel 
Ruben deed er met 1:34:27 iets langer over, maar 
liep in de oudere categorie M55 wel naar de derde 
plaats. Rob Zwang liep de 11 km bij de recreanten 
en eindigde als 38ste in 1:03:12. 
  

Ook op zaterdag 3 november vond de eerste cross 
van de regionale jeugdcompetitie plaats bij Passaat 
in Papendrecht. Zoals de gewoonte is werd ook dit 
jaar weer een lange en een korte cross voor AB-
junioren, senioren en masters aan dit evenement 
toegevoegd. Een verslag van de jongere jeugd 
vindt u onder de jeugdrubriek in deze nieuwsbrief, 
hier beperken we ons tot de korte en de lange 
cross, die niet voor de competitie telden. 
Overwinningen waren er voor Fortius  dankzij de 
eerste plaats van Jan-Willem Mennink op de 8 km 
lange cross bij de M45 in 31:37, van Rosa 
Bodewes op de 3 km lange korte cross bij de 
vrouwen senioren in 17:20 en van Lea van 
Pamelen op de korte cross bij de V35 (18:14). 
Daarnaast noteerden we nog op de lange cross de 
M55 Geert Dekker (derde in 34:15) en Harry 
Gerritse (zesde in 38:21), de M65 Bas Nagtegaal 
(tweede in 38:47) en Rens Bodewes (derde in 
40:09). Op de korte cross werd Maarten 
Vogelezang vierde in de klasse M35+. 
 
 
 
 

Op zondag 4 november waren er toch nog 
Fortius leden die elders dan in Dordrecht actief 
waren. 
Bij de Berenloop op Terschelling liep Martin Matse 
een halve marathon in 1:54:22, wat hem de 63ste 
plaats bij de M50 opleverde. Martine Verhulst deed 
hetzelfde bij de V35 en finishte in 2:13:30 als 
287ste. Daags ervoor had Martine ook al een 5 km 
gelopen. 
Een gedeelte van de familie Kersbergen zoekt het 
in de zware parkoersen en liep liever een zware 
halve marathon trail in Renesse in plaats van de 
snelle Drechtstadloop. Pieter Jan werd 47ste bij de 
M40 (1:55:17), Annemarie zesde bij de vrouwen 
senioren (1:51:24) en Sofie achtste (1:55:01) in 
dezelfde categorie. Nicole Nieuwland werd hier 
32ste bij de V40 (2:22:51). 
 

Op zaterdag 10 november liep Annemarie 
Malschaert de 8 km lange cross genaamd 
Mosselloop in Burgh-Haamstede. Zij werd in 50:06 
tiende bij de V55. Marit Uilhoorn liep de korte cross 
van 3 km in 13:14 en werd daarmee zesde bij de 
vrouwen. 
 

Op zaterdag 17 november werd in het Wantijpark 
de gelijknamige loop door Fortius  georganiseerd. 
Het was fantastisch weer en er heerste onder de 
ongeveer 150 deelnemers, verdeeld over de 1 km 
en 2 km jeugdlopen en de 5 km en 10 km 
wedstrijdlopen, een ontspannen sfeertje. Niets dan 
tevreden gezichten. Hieronder de uitslagen van de 
atleten die zich onder Fortius  hadden 
ingeschreven. 
 

 
10 km 
Vrouwen 
 1 Anna van Stigt 42:01 
 2 Gerda Huiskamp 44:48 
 3 Tryntsje Fokkema 50:16 
 7 Ageeth van Rees 55:06 
 9 Francis Koppelaar 56:36 
 10 Ineke Wusten 56:37 
 
Mannen 
 1 Tom Wortel 35:36 
 2 Roy Werner 35:57 
 4 Lennaert den Hoed 39:47 
 5 Leon Aleman 40:45 
 6 Wilfred Krol 41:12 

 19 Arie Kuperus 47:29 
 22 Francois Plaisier 48:11 
 24 Arie Nouwen 49:15 
 25 Bas Nagtegaal 49:49 
 30 Dirk Franssen 51:26 
 33 André Alderliesten 54:41 
 
5 km 
Vrouwen 
 2 Maria Simanovich 24:25 
 4 Claudy Diesveld 27:04 
 5 Lea van Pamele 27:16 
 6 Esther Vermeulen 27:51 
 7 Ellis Boogers 27:51 
 8 Clarissa van Galen 28:42 

 9 Myriam Ligtenberg 28:49 
 10 Arienne Korver 29:47 
 
Mannen 
 2 Marcel Bezemer 19:02 
 4 Henrik Barendregt 19:17 
 5 Mitchell Teeuw 19:22 
 7 Mees Schneider 19:55 
 13 Mark Prins 22:30 
 19 Van Zetten 24:49 
 20 Wilmar de Pee 24:49 
 22 Jari Kroon 26:14 
 24 Marco Kors 26:24 
 26 Joni Wolting 30:08 
 27 Paul Gagesteijn 30:23 
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Arnhem RUNFEST met Honoré Hoedt op Landgoed Warnsbo rn   
 

[Tekst: Caroline Bijl; Foto’s: Studio Arnhem Fotografie] 
 
Op de vroege zaterdagochtend van 27 oktober zijn we wederom met een gezellig groepje op 
uitnodiging van topcoach Honoré Hoedt afgereisd naar het altijd prachtige Landgoed Warnsborn 
(Arnhem). Ondanks de lage temperaturen was het stralend weer en dit keer zouden we deelnemen 
aan het Arnhem RUNFEST. Een leuk, gezellig en informeel evenement georganiseerd door Loopland 
Gelderland en Arnhem.run op het mooiste trainingsrondje (840 m) van Nederland. Het Rondje van de 
Europees Kampioenen waar toppers als Bram Som, Arnoud Okken, Sifan Hassan en Jasmijn Lau 
vele trainingsuren hebben gemaakt. Altijd weer bijzonder om daar te kunnen zijn en te kunnen 
hardlopen midden in de schitterende natuur. Na een leerzame loopscholing van Honoré was er 
vervolgens een ontzettend schattige kidsrace, een familie-estafette en een atletenrace. Wij als 
enthousiaste recreanten mochten ‘strijden’ tegen internationale toppers als Jasmijn Lau (Europees 
Junioren kampioen 5000 m) en Richard Douma. Helaas hebben we niet gewonnen (haha!), maar wat 
was het weer heerlijk hardlopen en genieten daar op die iconische plek. Het inschrijfgeld ging naar 
het mooie goede doel Stichting Jaimy voor kinderen met kanker. Na afloop waren er hapjes en 
drankjes verzorgd door Landgoed Hotel & Restaurant Groot Warnsborn. Wat een gastvrijheid 
allemaal. Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij (om onze gelopen tijden te verbeteren)! 
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 Wedstrijden in november, december en januari 
 

En hier weer een aantal geselecteerde wedstrijden in de (wijde) omgeving van Dordrecht. 
Genoeg om de kerstvakantie en weekenden mee te vullen. 
Mocht je wedstrijden zoeken verder van huis, ga dan naar bekende sites zoals 
www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. 
 
November 
 

24/25 Tilburg   Warandeloop   www.warandeloop.nl 
25 Rotterdam  Dickie Kloos Cross  www.pacrotterdam.nl 
 
December 
 

2 Vlaardingen  Halve Marathon  www.avfortuna.nl 
2 Baarle-Nassau Enclavcross   www.gloria-atletiek.nl 
2 Oostvoorne  Voorne’s Duin Trail  www.voornesduintrail.nl 
9 Rotterdam  Bruggenloop   www.bruggenloop.nl 
16 Den Haag  De Uithof-cross  www.avsparta.nl 
16 Waalwijk  Lidocross   www.acw66.nl 
16 Spijkenisse  Marathon   www.spijkenissemarathon.nl 
23 Barendrecht  Kerstloop   www.cavenergie.nl 
26 Den Haag  Kerstcross   www.haagatletiek.nl 
29 Dordrecht  Schapenkoppencross www.fortiusdrechtsteden.nl 
29 Alblasserdam  Alblasserbosloop  www.aaa-atletiek.nl 
29 Middelharnis  Stratenloop Menheerse www.avflakkee.nl 
31 Soest   Sylvestercross  www.sylvestercross.nl 
31 Schoonhoven  Oliebollenloop  www.avantri.nl 
 
Januari 
 

2 Dordrecht  Nieuwjaarsloop  www.fortiusdrechtsteden.nl 
5 Goes   Wallenloop   www.av56.nl 
13 Alphen a/d Rijn Zegerplasloop  www.aav36.nl 
13 Egmond aan Zee Egmond Halve Marathon www.nnegmondhalvemarathon.nl 
 

 

Nieuwe sponsor, nieuwe naam  Riwal Hoogwerkers Halve Marathon  
  

Op zaterdag 9 maart 2019 vindt de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon plaats. Dit evenement stond 
voorheen bekend als de Dordtse Biesbosch Halve Marathon. Het parcours loopt evenals vorige jaren 
vanaf de atletiekbaan langs het Wantij en door de Dordtse Biesbosch. 
  

Het organisatieteam is erg blij met het aantrekken van Riwal Hoogwerkers als nieuwe hoofdsponsors. Dit 
verhoogt de mogelijkheden om er een geslaagde loop van te maken en meer bekendheid te geven aan het 
evenement. De aanvulling van kleinere sponsors, waarvan de meesten de halve marathon al jaren sponsoren, 
maakt het compleet. De 43ste editie biedt naast de halve marathon prestatielopen over 5 en 10 km. En de 
jeugd is welkom op de baan. De Riwal Hoogwerkers Halve Marathon is onderdeel van het Toyota Schouten 
Grote Rivieren Loopcircuit. 
Lopers en vrijwilligers, noteer 9 maart vast in je agenda! 
  

Organisatieteam Riwal Hoogwerkers Halve Marathon 
Maarten Vogelezang, Gos Koernap, Karin Stam, Sibrand Komdeur, Mieke van der Fluit, Jasper Beljaars, Kees 
de Pee, Erwin van Diemen, 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] 
 
Spirit goes British 
 
Zaterdag 13 oktober stond Spirit goes 
British weer op het programma in Oud-
Beijerland. In deze wedstrijd mocht de 
jeugd zich uitleven op de 1 Engelse Mijl. 
Bij de jongens deden Noah van 
Bezooijen, Mees Schneider en Freek 
Bosveld aan deze wedstrijd mee. Freek 
finishte als eerste, Mees als tweede en 
Noah (bijna de jongste deelnemer in het 
veld) als tiende man. 
Bij de meisjes waren de zusjes Novi en 
Tula Hermus aan de start verschenen. 
Novi eindigde op de tweede plaats en 
Tula op de achtste plaats. 
 
 
Typhoonloop 
 
Zaterdag 20 oktober was de grande 
finale van het Toyota Schouten Grote 
Rivieren loopcircuit. Op en rondom de 
baan van Typhoon werd er tijdens de 
verschillende jeugdlopen gestreden om 
een goede plek in het eindklassement. 
In de groep 1 categorie waren er na 
negen wedstrijden drie Fortius -
podiumplaatsen. Noah van Bezooijen 
mocht bij de jongens op de tweede plek 
plaatsnemen. Bij de meisjes stonden 
Anne Schoester (tweede) en Tula 
Hermus (eerste) op het podium. 
Bij de mannelijke atleten in groep 2 
bestond het podium geheel uit Fortius -
atleten. Luuk Bosveld werd eerste, 
Ruben van Roosmalen tweede en Yerne 
Biesterveld derde. Bij de meisjes was 
het Novi Hermus die het eindklassement 
had gewonnen. 
In de 3de en laatste categorie eindigde 
Freek Bosveld op de eerste plaats bij de 
jongens. 
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Fortius Indoor Recordwedstrijd 
 
Per 1 november schuiven alle atleten volgens de Atletiekunierichtlijnen naar een andere categorie. 
Daarom wordt er door Fortius  altijd in het laatste weekend voor deze wisseling een recordwedstrijd 
georganiseerd om nog eenmaal je persoonlijke records indoor te kunnen aanscherpen. Helaas viel 
deze wedstrijd deze keer aan het einde van de herfstvakantie, dus was het in sommige categorieën 
een ietwat magere opkomst. 
Maar er werden wel zeker noemenswaardige prestaties neergezet door de aanwezige deelnemers. 
Minke Schouten (MPA1) behaalde met haar sprong over 1,53 meter tijdens het 
polsstokhoogspringen een derde plaats in de Fortius  top 10 lijst allertijden. 
Bij de jongens was het onder andere Hugo Vink (JPC) die zijn naam wat vaker in diezelfde ranglijst 
wilde zien staan. Bij de 40 meter sprint lukte dat zeer zeker in een tijd van 6,97 seconde goed voor 
een tweede plek. Daarnaast verbeterde hij bij het verspringen het clubrecord (uit 2006 van Nick van 
Dijk) naar een afstand van 3,72 meter. 
Timo de Vos (JPC) deed erg zijn best bij het balwerpen. Zijn worp van 29,03 meter leverde hem een 
tweede plaats op in de ranglijst. Als laatste sprong Milan van Tiggelen (JPA2) 1,33 meter bij het 
hoogspringen, goed voor een negende plaats. 
De overige uitslagen zijn te vinden op atletiek.nu. 
 
 
Passaatcross 
 
Zaterdag 3 november was de aftrap van de StARD veldloopcompetitie 2018/2019 bij AV Passaat in 
Papendrecht. Op een mooie zonnige ochtend mocht de jeugd “offroad” rennen, rondom de 
atletiekbaan in niet-modderige omstandigheden. 
Voor sommige kinderen was het een eerste kennismaking met een veldloop (kort gezegd cross), 
voor de andere kinderen wordt het inmiddels routine maar iedereen heeft fantastisch gelopen. 
Alle uitslagen zijn te vinden op de StARD-website 
 
 
Drechtstadloop 
 
Op een zonnige zondagmiddag 4 november werd het Statenplein in Dordrecht bevolkt door veel 
Fortius -jeugdatleten, die zich aan het voorbereiden waren op de verschillende jeugdlopen tijdens de 
Drechtstadloop. 
Na de racerunners werd als eerste de COKD Puppyrun gelopen over een afstand van 300 meter 
voor kinderen t/m 7 jaar. Bij de jongens stonden Tiem Boer (1ste) en Noah van Bezooijen (3de) op het 
podium, bij de meisjes waren het Anne Schoester (1ste) en Amber Jansen (2de) die op het podium 
mochten plaatsnemen. 
Daarna was het tijd voor de COKD Jeugdloop over een afstand van 1000 meter. Alleen een prijs bij 
de jongens, namelijk voor Luuk Bosveld die hier als eerste finishte. 
Als laatste stonden er Fortius  junioren op het podium tijdens de Dental Clinics 3000 meter loop. 
Jorrit Bruggema (1ste), Freek Bosveld (2de) en Mees Schneider (3de) sierden het podium bij de 
jongens, terwijl Novi Hermus (1ste) en Veerle Uilhoorn (2de) bij de meisjes op het podium stonden. 
Alle overige uitslagen zijn te vinden op de website van de Drechtstadloop. 
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Maresiacross Kaatsheuvel 
 
Vijf Fortius -jeugdatleten stonden zondagmorgen 11 november aan de start van de Maresiacross in 
Kaatsheuvel. De start van deze cross vond plaats in de Loonse- en Drunense duinen, waarbij er het 
eerste stuk flink door het zand omhoog moest worden geploeterd om het bos te bereiken. 
Tula Hermus (MPB) was als eerste aan de beurt en finishte als elfde meisje over een afstand van 
1200 meter. Luuk Bosveld (JPA) stond aan de start bij de jongens over eenzelfde afstand en 
eindigde op plek 26. 
Novi Hermus (MJD) liep in een sterk veld naar een zeventiende plaats. Als laatste waren Freek 
Bosveld en Mees Schneider aan de beurt bij de junioren C. Freek finishte op plaats 14 terwijl Mees 
een fantastische prestatie leverde door op de derde plaats te eindigen. 
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INDIANENVERHALEN 
 
Wat de Dutch Windmills kunnen voor het basketbal in Dordrecht, in een jaar in de top 
van de hoogste Nederlandse (professionele) basketbaldivisie meedraaien, moet Fortius  
ook kunnen in de atletiek. De oprichters van de Dutch Windmills bezochten het Dordt 
College in Sioux Center in de Amerikaanse staat Iowa en vonden daar hun inspiratie 
voor hun huidige club, en mogelijk een paar goede spelers. Bij atletiek denken we eerder 
aan Afrikaanse natuurtalenten, dus ging ik allereerst virtueel op zoek in Afrika.    
Het stadje Dordrecht in Zuid-Afrika heeft minder inwoners dan Fortius  leden heeft. Toch 
is er sinds 2006 een stedenband tussen Dordrecht Zuid-Holland en Dordrecht Zuid-
Afrika met samenwerking op allerlei gebieden. Merkwaardig genoeg ontbreekt het woord 
sport op de website van deze stichting. En dat is jammer want sport, en meer in het 
bijzonder atletiek zou wel eens de sleutel tot een intensievere samenwerking kunnen 
zijn. Echter, alles wat er op internet te vinden is wijst niet direct op een bloeiende 
loopcultuur in Dordrecht Zuid-Afrika, dus het zou wat ver voeren daarop de toekomst van 
Fortius  te bouwen. Maar wie weet zijn er een paar langeafstandslopers te vinden die 
onze club willen komen versterken.   
We kunnen het ook dichter bij huis zoeken en naar Nieuw Dordrecht in Drenthe gaan. 
Die plaats heeft ook minder inwoners dan Fortius  leden telt, en de verwachting is dat we 
daar ook niet de talenten zullen aantreffen die we zoeken, anders hadden we daar wel 
van gehoord. Hoewel, het is wat men noemt een ontginningsdorp, dus je weet maar 
nooit wat je er aantreft. En ook niet onbelangrijk: op 31 december wordt in Nieuw 
Dordrecht alweer voor de 47ste keer de oliebollencross gehouden. Volgens berichtgeving 
was Richard Moesker, voor wat het waard is, in de laatste editie superieur. Uitnodigen 
voor de Schapenkoppencross dan maar? 
Ik ben bang dat we uiteindelijk toch ook op het Dordt College in Sioux Center, Iowa, 
terecht zullen komen. Sioux Center heeft bijna drie keer zoveel inwoners als Fortius 
leden heeft, maar belangrijker is dat het Dordt College ruim 1500 sportminnende 
studenten huisvest. Een van de beoefende sporten is Track. De website van Track 
publiceert evenals de Fortius website een 10-bestenlijst. Het interessante daarvan is dat 
veel van de topprestaties op die lijst beter zijn dan de clubrecords van Fortius . Wat te 
denken van de 53,37 op de 400 mH van ene Brian Wassenaar, de 1:50,35 op de 800 m 
van Josiah Luttjeboer, of bij de dames 2:06 van Katie Bommema. En zo zijn er bij de 
dames nog meer interessante tijden te melden: 4:38,99 op de 1500 m van Justine van 
Zee, 17:33 van Michelle Steiger op de 5000 m en 36:48 voor Lauren Opp op de 
10000 m. Stuk voor stuk prestaties die onze competitieploegen punten op zouden 
leveren en namen die niet zouden opvallen in de uitslagen. Bij de technische nummers is 
het niet anders, alleen wordt daar in foot en inches gemeten, dus die zal ik u besparen. 
Promotie wordt zo een fluitje van een cent. De Nederlands klinkende namen zijn te 
verklaren uit het feit dat het Dordt College werd opgericht door Nederlandse emigranten 
en de naam verwijst naar de Synode van Dordrecht. 
 
Wat zou er mooier zijn dan de viering van 400 jaar Synode van Dordrecht (1618-1619) 
luister bij te zetten door een ploeg topatleten van het Dordt College te contracteren om 
zo de Synode en Fortius  op de kaart te zetten? Indianenverhalen of de moeite waard?  
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AGENDA  

 
NOVEMBER 
 
Zaterdag 17  Dordrecht  Wantijparkloop 
 
DECEMBER 
 
Zaterdag 1  Oud-Beijerland Veldloopcompetitie 
 
Zaterdag 29  Dordrecht  Schapenkoppencross 
 
JANUARI 
 
Woensdag 2  Dordrecht  Nieuwjaarsreceptie + Nieuwjaarsloop 
 
Zaterdag 12  Dordrecht  Regio Indoor Junioren CBA – Senioren – Masters 
 
Zaterdag 19  Dordrecht  Merwelandencross 
 
 
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 december 2018 op het volgende e-mai ladres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van december 2018.   
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HET BESTUUR 
 
Voorzitter: Jan van Haren 
Secretaris: Jan van Dalen 
Penningmeester: Chris den Hartog 
Leden: Bertus Harte 

  Ad van de Kamp 
  Martin Matse 
  Gos Koernap 

 
Verenigingsmanager: Johan Moree. 
 
 
 
Redactie Nieuwsbrief: Joke Torbijn en Henk Nugteren 
Eindredactie: Henk Nugteren 
Mail Nieuwsbrief: nieuwsbrieffortius@outlook.com 
 
 
 

TRAININGSTIJDEN 
 
Junioren AB, senioren, masters 
Dinsdag  19:00 – 21:00 uur 
Donderdag  19:00 – 21:00 uur 
Zondag  10:00 – 12:00 uur 
 
Junioren C/D 
Zaterdag  10:30 – 12:00 uur 
Woensdag  19:00 – 20:30 uur 
 
Pupillen 
Zaterdag (alle groepen)  09:30 – 10:30 uur 
Woensdag C en mini:  17:00 – 18:00 uur 
  A1, A2 en B:  18:00 – 19:00 uur 
 
Recreatieve loopgroepen (5 niveaus)  
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Woensdag  vanaf 19:15 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)  
Dinsdag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroepen ma/do (2 niveaus)  
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht 
Zaterdag  9:30 – 11:00 uur 

Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
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 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij zijn in blijde verwachting 
 

van:  
 

Een recente en complete foto  
 

van het FORTIUS-bestuur 
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Kickboxing  
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden bij Fortius (april - oktober) 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden gymzaal Stadspolders (oktober - april) 
Vrijdag  20:00 – 21:30 uur: gevorderden 
Zondag  10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar 
Zondag  11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar 
     recreatief + gevorderden 
 
Worstelen 
Dinsdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder 
Dinsdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
Vrijdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 jaar en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 
Dinsdag 09:00 – 09:55 uur: Combiles – Yoga 
   10:15 – 11:10 uur: 55+ – Body Shape 
   18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
  20:45 – 21:40 uur: Flowyoga 
Woensdag 17:00 – 18:00 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 
   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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