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Deze nieuwsbrief  verschijnt maandelijks en is 
bedoeld voor alle leden van FORTIUS. De 
volgende nieuwsbrief zal in de derde week van 
november 2019 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk 
tot 15 november sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com   
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

Opzegging van het lidmaatschap kan per eerste 
van de maand met een opzegtermijn van één 
maand bij de ledenadministratie: fortius@pi-ad.nl 
 
Contributies staan vermeld op de website:  
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-
de-vereniging/lidmaatschap/contributie 
 

René Bellaart  
 



 

 

Redactie Nieuwsbrief: Joke Torbijn en Henk Nugteren (Eindredactie) 
Mail Nieuwsbrief: nieuwsbrieffortius@outlook.com 

 
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
De Fortius  nieuwsbrief van oktober is klaar. Het 
outdoorseizoen loopt ten einde en het indoor- en 
crossseizoen staat voor de deur. Toch telden we nog 
negen nieuwe clubrecords (zie pagina 5) en dan 
moeten de indoor recordwedstrijden nog komen. 
Uiteraard is er aandacht voor de Master competitie-
finale, dit jaar op onze eigen baan gehouden. Er is een 
interview met twee van onze talentvolste junioren die 
ook op landelijk niveau boven aan de ranglijsten prijken: 
Cristy Pieter en Anniek de Lange. Verder het volledige 
en correcte eindklassement van de pupillencompetities. 
En natuurlijk ontbreken de bekende rubrieken niet.   
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 november 2019: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

Mededelingen uit het bestuur  
 

• Fortius  bestaat in 2021 125 jaar. Tijdens de ledenvergadering in maart 2019 is door de voorzitter 
aangegeven dat gezien de hoge kosten er geen evenementenbureau kan worden ingehuurd. Het begint 
nu tijd te worden om de Fortius  jubileumcommissie te gaan vormen. Derhalve een oproep aan de leden 
en vrijwilligers om zitting te willen nemen in die commissie. De leden, afdelingen en de commissies 
kunnen ideeën aandragen over wat er in 2021 georganiseerd kan worden. Dat kan zijn het houden van 
een receptie voor genodigden, het organiseren van een grote feestavond, speciale jubileumwedstrijden en 
jubileumevenementen, enzovoort, enzovoort. De jubileumcommissie inventariseert de ideeën en gaat in 
overleg met de coördinatoren, leden, afdelingen, commissies en bestuur over de uitvoering. Het bestuur 
heeft reeds een budget voor de festiviteiten toegezegd. Heb je ideeën of wil je mede organiseren meld dit 
via het volgende e-mail adres : info@fortiusdrechtsteden.nl. 

• In de nieuwsbrief van maart 2019 heb ik geschreven dat de tweede hoogspringbak en tweede discuskooi 
op de atletiekbaan na het zomerseizoen zullen worden vervangen. Van het sportbedrijf gemeente 
Dordrecht is bericht ontvangen dat hiermee de komende maand zal worden gestart. Omdat in bepaalde 
competities de steeple chase weer zal worden opgenomen, zal ook de steeple chase baan in orde worden 
gemaakt. Tevens is gebleken dat een drietal balken vernieuwd moet worden. 

• De voorbereidingen voor het ophalen van de bevrijdingsvlam op 5 mei 2020 te Wageningen, in het kader 
van de herdenking dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd, zijn in volle gang. 

• Een aantal werkzaamheden worden of gaan verricht worden in de sporthal. Er wordt nog steeds gezocht 
naar een oplossing voor de plafonds in de doucheruimtes van de kleedkamers. Het probleem is de 
hechting. De lekkage in het wedstrijdsecretariaat is gedicht. De rand van de aanslagput met betrekking tot 
het polsstokhoogspringen wordt afgeschuurd. Een extra toezichtcamera wordt geplaatst bij de ingang van 
de invalidenlift. De plaatsing van zonnepanelen op het dak is vertraagd ten gevolge van juridische 
omstandigheden. Mochten jullie mankementen, defecten of anderzijds constateren in en/of rond de 
sporthal meld dit dan aan de halmanager e-mail adres: vm@fortiusdrechtstden.nl. 

• Door het bestuur zijn een aantal reglementen en protocollen vastgesteld. 
Het privacyreglement Fortius op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In 
dit reglement wordt onder andere bepaald welke persoonsgegevens van de leden, vrijwilligers, 
medewerkers worden geregistreerd in de ledenadministratie. Tevens wordt omschreven op welke wijze 
Fortius  deze persoonsgegevens heeft verkregen en wat het doel van deze registratie is. Daarnaast is er 
een geheimhoudingsovereenkomst. Deze overeenkomst geldt voor leden, die voor hun werkzaamheden 
toegang tot de ledenadministratie hebben. Daarnaast voor leden, aan wie informatie uit de 
ledenadministratie wordt verstrekt, ten behoeve van verenigingsdoeleinden, bijvoorbeeld een overzicht 
aan de trainers met nieuwe en afgemelde leden. 
Het protocol Ongewenste Omgangsvormen Fortius is geüpdatet. In de intentieverklaring wordt gesteld: 
“Het bestuur van Fortius  stelt nadrukkelijk dat ongewenste omgangsvormen niet getolereerd worden. 
Indien nodig past het bestuur sancties toe, die kunnen variëren van een mondelinge waarschuwing tot 
ontslag of royering als lid”. In het bijbehorende stappenplan ongewenste omgangsvormen is de 
klachtenprocedure omschreven. 
Voor uitgebreide informatie lees meer: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1728-
reglementen-en-protocollen-privacy-en-ongewenste-omgangsvormen. 
Overigens vestigt het bestuur nog de aandacht op de Fortius  vertrouwenscontactpersonen. Lees meer: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-de-vereniging/vertrouwenscontactpersoom. 
Het bestuur verzoekt de leden, vrijwilligers en medewerkers goede notie te willen nemen van 
bovenstaande stukken. 
 

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

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tijdens de mastersfinale op 22 september in Dordrecht sneuvelden twee 
clubrecords op de 1500 meter. Debutante in de competitie Ellen Zaal  slaagde 
erin om in 5:45,67 een clubrecord V45 te lopen. Het oude record stond sinds 
2013 op naam van Carine Banga. Rens Bodewes  verbeterde het clubrecord 
M65 naar 6:03,82. Hij nam het record af van Dick Recourt, die het sinds 2014 in 
handen had gehad. 
 
Op diezelfde datum bedwong D-juniore Anniek de Lange  in Barendrecht bij het hoogspringen de 
magische 1,60 m en dat was een nieuw clubrecord voor MJD. 
 
Eveneens op 22 september in Barendrecht verbeterde Jordi Geijsen  het niet-officiële clubrecord 60 
meter outdoor voor jongens junioren A. Hij liep de korte sprintafstand in 7,64 s en schrapte daarmee 
het vorig jaar door Kaan Mollaoglu gevestigde record uit de boeken. De 60 meter is in de buitenlucht 
geen erkende sprintafstand en wordt dan ook zelden gelopen. We zijn benieuwd wat Jordi komende 
winter indoor gaat laten zien, waar de 60 meter wél als een belangrijke sprintafstand geldt. 
 
Op de clubkampioenschappen op 5 oktober zagen we een ontketende Cristy Pieter  naar 60,42 op 
de 400 meter snellen, een ongekend snelle tijd voor een D-juniore. Ze bracht daarmee het clubrecord 
dat ze eerder deze zomer was kwijtgeraakt aan Anniek de Lange, weer terug op haar naam. Het is 
leuk om te volgen hoe de twee getalenteerde vriendinnen keer op keer stokoude clubrecords breken 
om ze daarna om beurten ook nog eens steeds scherper te stellen. 
Ook bij de masters konden op de clubkampioenschappen enkele clubrecords genoteerd worden. 
Gerard Groothuizen , die zich doorgaans beperkt tot het lopen op de weg, maakte een uitstapje naar 
de baan en dat leverde hem meteen twee clubrecords M65 op: de 400 meter in 75,78 en de 800 
meter in 2:48,60. Het record op de 400 meter had sinds 2005 met 77,01 op naam gestaan van Henk 
Barends. Het oude record op de 800 meter was vijf weken eerder door Rens Bodewes op 2:48,75 
gebracht.  
Ook Geert Dekker  zien we niet vaak als atleet in actie op een baanwedstrijd. Nu hij dat op 5 oktober 
wel deed, liep hij in 2:35,57 meteen een clubrecord M55 op de 800 meter. Het oude record was ook 
al van Rens Bodewes, die in 2009 in Vught 2:36,67 had gelopen. 
De met een sprintblessure kampende Ko Florusse  probeerde het bij gelegenheid van de 
clubkampioenschappen eens op de werponderdelen. Het resulteerde in een clubrecord kogelstoten 
M65 met 8,56 m. Het oude record (8,37 m) was van Piet Barends en stamde uit 2011. 
 
 
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. 
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IN GESPREK MET 
CRISTY PIETER EN ANNIEK DE LANGE 

 
Interview       [door Henk Nugteren] 
 
Cristy Pieter en Anniek de Lange behoren tot de beste D-junioren 
van Nederland. Tijdens de D-Spelen op 1 september in het 
Olympisch stadion brachten zij twee gouden, een zilveren en een 
bronzen medaille mee naar huis. Afwisselend breken zij ook 
Fortius  clubrecords, recentelijk nog bij de clubkampioenschappen 
op 5 oktober. Het wordt dus tijd dat we deze twee talenten wat 
nader aan de Fortius gemeenschap voorstellen. Vandaar dat ik 
met hen afsprak voor een gesprek op woensdagavond voor de 
CD-training. Van diverse kanten was me gewaarschuwd dat het 
een giechelinterview zou worden, maar dat bleek helemaal niet 
het geval. 
 
Cristy en Anniek zijn allebei 13 jaar en gaan per 1 november over van 
de D2 naar de C1 meisjes. Maar voor die tijd hebben ze op 26 oktober 
tijdens de indoor recordwedstrijden in onze eigen hal nog de kans om 
hun indoorprestaties als meisje D te verbeteren. Cristy zoekt ook nog 
naar een 100 m in de buitenlucht want het zint haar allerminst dat ze op 
die voor D-junioren minder vaak gelopen afstand niet eens een tijd heeft 
staan, terwijl Anniek met 13,23 het clubrecord bezit. Het tekent de 
rivaliteit tussen de twee hechte vriendinnen. 
Het is niet overdreven te beweren dat de dames tot de top behoren, 
kijk maar naar de nationale ranglijsten. Daarop maken Cristy en 
Anniek de dienst uit bij het verspringen met 5,47 m en 5,28 m en 
volgt de rest op gepaste afstand. Uiteraard is die 5,47 m ook het 
Fortius  clubrecord. Tijdens de D-Spelen werd het dan ook goud en 
zilver. In de vorige nieuwsbrief stond dat zij als enigen meer dan 5 
meter sprongen. “Goed dat er niet vermeld werd wat er achter de 
komma stond, want het was een slechte wedstrijd, ook slechte 
tijden op de loopnummers”, is het zelfkritische commentaar van de 
meiden. Het was natuurlijk wel leuk in het Olympisch Stadion te 
lopen, maar op de tribunes zaten alleen ouders en clubgenoten, het 
leek wat dat betreft het WK in Doha wel. En ook qua sfeer vonden 
ze het bij de indoor in Apeldoorn net even officiëler dan in het 
Olympisch stadion, inclusief een echte callroom. 
Ook op de 60 m staat Cristy eerste op de nationale seizoenranglijst 
met haar clubrecord van 7,91 en volgt Anniek als zesde met 8,23. 
Op hoogspringen staat Anniek juist weer (gedeeld) eerste met haar 
clubrecord van 1,60 m. Op de vraag waarom Cristy en Anniek, in 
tegenstelling tot veel andere junioren, in het geheel niet op de lijsten 
van de horden voorkomen is het antwoord duidelijk. “Horden zijn 
eng”, zijn ze het roerend eens, “en Mila is ook niet leuk”, voegen zij 
daar meteen aan toe. Die midden en lange afstanden vinden ze niet 
leuk omdat ze er zo zenuwachtig van worden. Men zou zeggen dat 
een sprint of sprong meer zenuwen opwekt dan een lange afstand 

Cristy en Anniek altijd goedlachs. 

Cristy zweeft ver over de 5 meter. 
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waarbij er tijd genoeg is om eventuele 
foutjes goed te maken. Maar de dames zien 
dat heel anders.  
 
De nationale ranglijsten, de clubrecords en 
de Fortius  10-bestenlijsten zijn voor de twee 
hartsvriendinnen voortdurend het terrein van 
stuivertje wisselen. Een mooi voorbeeld is de 
400 m. Eerst had Cristy het clubrecord met 
66,94, maar dat werd in augustus in Breda 
door Anniek verbeterd tot 65,59. En toen 
kwamen op 5 oktober de clubkampioen-
schappen waarop beiden onder die tijd 
gingen, Cristy in een onwaarschijnlijke 60,42 
en Anniek in 65,30. Waar gaat dit heen als 
verbeteringen van 10% nog steeds mogelijk 
zijn? Reden genoeg om te vragen naar hun 
ambitie. En die is eensluidend: “Olympische 
Spelen”. Cristy voegt daar nog aan toe: “Mijn 
eerste Olympische Spelen doe ik de meerkamp, want je 
moet niet meteen specialiseren. De volgende wordt het 200 
m en 400 m”. “Ho, ho”, breng ik daar tegenin, “bij de 
meerkamp horen ook die enge horden”. Daar moeten ze 
toch wel even over nadenken, maar het antwoord is even 
verbluffend als praktisch: “Dan gaan we vanavond beginnen 
met horden oefenen”. Al denkt Anniek dat de horden 
mogelijk toch een probleem gaan worden voor die ambities. 
Als jullie de lat zo hoog leggen hebben jullie vast wel een 
idool? Onbetwist is dat Usain Bolt, al zegt Anniek dat 
vroeger Dafne Schippers ook haar voorbeeld was, maar nu 
niet meer zo duidelijk. 
 
Anniek en Cristy zijn heel goede vriendinnen, volgens trainer 
Bob zijn ze nooit verder dan tien meter bij elkaar vandaan te 
vinden. Toch woont Anniek in Zwijndrecht en Cristy in 
Dordrecht en zit Anniek in de brugklas op het Develsteijn-
college en Cristy in 2 gymnasium op het Insula. Anniek heeft 
broer Wessel bij de C2 en zus Lise bij de PA1. Cristy heeft 
een zusje, Cris-Joanne, maar of dat een toekomstig Fortius-
lid wordt is nog niet te zeggen, want ze is pas een jaar oud. 
Als het aan Cristy ligt zal ze haar de kneepjes van het vak 
wel leren. 
Om nog even terug te komen op de WK in Doha: daar liep 
als startloopster op de 4×100 m voor de Nederlandse ploeg 
de 19-jarige Statia Pieter. Volgens Cristy is zij waarschijnlijk 
geen familie, al hebben ze blijkbaar allebei wel atletiek-
genen. Aan de ene kant ook wel weer gunstig want dan 
hoeven we niet bang te zijn dat Cristy haar achterna zal 
gaan naar een Rotterdamse club.  
 
De reguliere CD-trainingen op zaterdagmorgen en 
woensdagavond door Bob Hurkmans en andere trainers 
volgen beide meisjes nauwgezet. Daarnaast wordt er op 
donderdagavond onder leiding van Rens en Nina in de 

Anniek staat met 1,60 m eerste op de nationale ranglijst hoogspringen. 

Samen in het Olympisch stadion. 
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selectie getraind en is er ook nog op zondag een sprint-
training van Ricardo. Dat zijn dan al vier trainingen per week 
en als ze straks C-junior worden komt daar mogelijk nog een 
extra C-training op maandag bij. 
Volgens Cristy en Anniek zijn de trainingen goed te combine-
ren met school. “Als je maar goed oplet en het meeste 
huiswerk al op school maakt is er altijd tijd genoeg om te 
trainen”. Op school lopen ze niet te koop met hun prestaties, 
dat heeft ook geen zin want de anderen begrijpen daar toch 
niks van en hebben ook niet door wat je er allemaal voor 
moet doen en laten. Natuurlijk moeten ze op school ook wel 
eens hardlopen en zijn dan veruit de snelsten, maar de 
anderen snappen dan niet hoe snel dat dan wel is. 
Ik dacht dat het wat voorbarig zou zijn te vragen wat ze na 
school denken te gaan doen, maar ze hebben hun antwoord 
meteen klaar. Cristy wil chirurg worden (dus die heeft nog 
een tijdje te gaan) en Anniek wil iets met peuters gaan doen, 
niet met kleuters want die zijn te lastig en ook niet met 
baby’s want die kunnen nog niks. 
 
Bij Fortius  hebben de twee het uitstekend naar hun zin, 
maar op de vraag of er nog iets te verbeteren valt hebben ze 
ook meteen weer een eensluidend antwoord: het zand in de 
zandbak in de hal is veel te grof of te scherp en zou vervan-
gen moeten worden door zachter zand. Als dat alles is, daar 
zou voor twee meisjes die de nationale ranglijst op versprin-
gen aanvoeren toch wel wat aan gedaan kunnen worden? 
Binnen de trainingsgroep worden Cristy en Anniek Duo 
Penotti genoemd. Ze vinden dat wel leuk en het mag hier 
best genoemd worden. Volgens Anniek is het waarschijnlijk haar eigen moeder die het verzonnen heeft. Het is 
ook haar moeder die haar wijst op berichten op de Fortius  website en de nieuwsbrief. Zo hoorden ze ook van 
het verhaal van Karlijn die naar een Amerikaanse universiteit is gegaan om zich daar beter te bekwamen in 
het polsstokhoogspringen. Zoiets zouden Cristy en Anniek over een jaar of vijf ook wel willen. 
Naast school en atletiek hebben ze ook nog tijd voor andere dingen. Zo leest Cristy graag fantasy en 
detectives en houdt Anniek van tekenen. In de zomer zwemmen ze graag, maar vooral geen baantjes, die 
lopen ze liever. En als aangenaamste bezigheid noemen ze lekker eten, vooral nieuwe dingen uitproberen, 
maar ook hoor ik veel pizza’s en kipnuggets langskomen. 
 

Dat hun talenten niet onopgemerkt gebleven zijn moge blijken uit de 
vele uitnodigingen van talententeams uit Rotterdam en Breda. 
Minsten vijf keer hebben ze al voor de eer bedankt, bij Fortius  is er 
niks mis, ze trainen in een leuke groep met goede trainers en voelen 
zich daar prima bij. En bovendien, die talententeams zijn eigenlijk 
bedoeld voor atleten van 15 jaar en ouder, dus met hun 13 jaar is er 
nog tijd genoeg om dat ooit nog te gaan doen. Voorlopig gaan ze 
eerst naar de C en moeten ze maar weer zien of de clubrecords daar 
even gemakkelijk zijn te verpulveren. Het clubrecord verspringen 
meisjes C staat op naam van niemand minder dan Rosina Hodde met 
5,36 m. En daar is Cristy al ruim voorbij, dus eigenlijk heeft ze het al 
te pakken, zelfs bij de meisjes A, want daar staat 5,46 m op de 
website als clubrecord. En het clubrecord bij de dames van 5,59 m is 
niet eens ver weg. We hebben er daarom het volste vertrouwen in en 
wensen Cristy en Anniek alle succes. 

We horen vast nog van jullie.  

Geconcentreerd van start tot finish. 

Al sinds 2014 vriendinnen. 
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HULP GEVRAAGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de nieuwsbrief van september heeft onze secretaris in de rubriek “Van het bestuur” 
uitgelegd hoe en waarom de elektriciteitskastjes die langs de baan staan, moeten worden 
verplaatst. Ook werd daarbij opgemerkt dat dat werk wordt gedaan door enkele leden op zeer 
gevorderde leeftijd. De foto hierboven is genomen op zaterdag 12 oktober. We zien hier Ad 
van de Kamp in zijn eentje bezig met het graven van sleuven om kabels te verleggen voor de 
verplaatsing van een elektriciteitskastje. Het is eigenlijk beschamend dat wij in onze 
vereniging met vele honderden leden dit bijzonder zware werk geheel overlaten aan een paar 
mensen van zo’n hoge leeftijd. Een van hen heeft inmiddels door ziekte moeten afhaken. 
Hulp is van harte welkom. Ben jij jong, sterk en niet bang om vies te worden? Bied dan gerust 
je hulp aan, al is het maar zo nu en dan. Als je de heren niet persoonlijk kent, neem dan even 
contact op met iemand van het bestuur of met de verenigingsmanager 
(vm@fortiusdrechtsteden.nl). 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
GESLAAGDE MASTERSFINALE IN DORDRECHT 
 
Al jaren achtereen lukt het Fortius  om met een 
mannenploeg én een vrouwenploeg de lande-
lijke finale te bereiken in de masterscompetitie, 
daarom werd het zo langzamerhand tijd dat we 
die finale eens zelf organiseerden. Op zondag 
22 september was het zover: de Mastersfinale 
2019 vond plaats in Dordrecht. Geholpen door 
het fantastische weer en heel veel vrijwilligers 
van Fortius  en andere verenigingen werd de 
wedstrijd een succes. Onze eigen twee teams 
wisten het wel te waarderen dat ze eens een 
keer niet naar de andere kant van het land 
hoefden voor een masterswedstrijd. Het thuis-
voordeel leverde onze teams echter geen 
podiumplaats op. De mannen werden negende 
en de vrouwen tiende. 
 
Mannen 
De mannenploeg was kwantitatief op volle sterkte: 
alle onderdelen waren dubbel bezet. Hoewel er 
slechts één atleet per onderdeel telt voor de 
competitiepunten, is het altijd prettig back-up te 
hebben. 
Ricardo Hill (M60) liep de 100 meter in zijn snelste 
tijd van dit jaar: 13,51 (645 punten). Rens van der 
Elst (M50) was de tweede man voor Fortius  op de 
100 meter en liep 13,65. Het leverde hem in ieder 
geval een plaatsje in de Fortius  10-bestenlijst bij de 
M50 op. 
Op de 200 meter gingen Gerard van Dijk (M45) en 
Toni Palacio Serrat (M50) van start. Gerard was in 
26,29 s de snelste van de twee (601 punten). Toni 
finishte in 28,20 s. 
Jurgen van Berkum (M50) liep een degelijke 400 
meter in 55,37 s (839 punten) en sprong 5,99 m ver, wat zijn verste sprong van dit seizoen was (855 punten). 
De langste loopafstand in de mastersfinale is de 1500 m. Henrik Barendregt (M40) haalde 498 punten binnen 
in 4:58,76. Rens Bodewes boekte een persoonlijk succes door in 6:03,82 het clubrecord M65 te breken. 
De werpers hadden een goede dag. Over de gemeten afstanden hoeven we niet te twijfelen, want vanwege 
de nationale status van de wedstrijd werd er elektronische meetapparatuur gebruikt. Robert Florusse (M40) 
haalde 527 punten binnen met een persoonlijk record van 39,09 m. Ruben van Ameijden (M35) wierp de 
speer met 41,41 m weliswaar verder, maar door de in de masterscompetitie toegepaste age-grading was het 
Robert die de competitiepunten voor Fortius  leverde. 
Bij het kogelstoten en discuswerpen was het wél Ruben die de punten leverde met 13,03 m kogel (698 
punten) en 39,69 m discus (691 punten). Albert Lammers (M60) stootte 9,76 m. Robert wierp 32,18 m met de 
discus. 

Eerst maar eens aandacht voor de vrijwilligers zonder wiens 
hulp we deze wedstrijd niet zouden hebben kunnen 
organiseren. Hier Leendert Bilkerdijk en Frans Jaspers, jury 
elektronische tijdwaarneming. 

Rens Bodewes uitgeteld na zijn clubrecord op de 1500 m M65. 
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Bij het hoogspringen zorgde Mark Uilhoorn met 1,35 m voor 418 
punten. In de verspringbak kwam Mark op 3,48 m neer.  
De 4×100 m estafette liepen Gerard, Mathieu Scheffers, Robert en 
Toni in 50,87 s, waarmee ze precies eentiende van een seconde 
verwijderd bleven van het clubrecord M35. 
  
Vrouwen  
De vrouwenploeg van Fortius zat niet zo ruim in de mensen dat alle 
onderdelen dubbel bezet konden worden. Alleen op de werponder-
delen en de 1500 meter was dat gelukt.  
Joke Torbijn (V 60) trof in haar serie 100 meter een tegenwind van 
2,5 m/s en finishte in 16,20 s (570 punten). Later op de dag liep ze de 
200 meter in 33,68 s, haar snelste tijd van dit seizoen (641 punten). 
Carine Banga (V50) mocht haar favoriete afstand, de 400 meter, 
lopen. Zoals we van Carine gewend zijn ging zij voortvarend van 
start. Ze lag dan ook lange tijd vooraan in haar serie, maar moest op 
het laatste rechte stuk toch een paar atletes voorbij laten gaan. 
Gezien haar door blessures gemankeerde voorbereiding was haar 
eindtijd van 1:12,01 goed te noemen (688 punten).  
Het enige andere loopnummer dat bij de vrouwen op het programma 
stond was de 1500 meter. Hierop gingen Gerda Huiskamp (V50) en 
Ellen Zaal (V45) van start. Voor Ellen was het de eerste keer dat ze in 
wedstrijdverband op de baan liep. Ze deed dat bijzonder goed, want 
in 5:45,67 schreef ze meteen het clubrecord in haar categorie op haar 
naam (583 punten). Ook Gerda zette in 6:03,95 een mooie tijd neer.  
Het kogelstoten en discuswerpen werd door Evelien van Zwanenburg 
(V45) en Jeanine Katsman (V45) gedaan. Voor Evelien werd bij het 
kogelstoten een verrassende 9,93 m genoteerd (692 punten). 
Jeanine blonk uit bij het discuswerpen met een persoonlijk record in 
haar categorie van 29,28 m (631 punten).  
Sabine Simoiu (V35) kweet zich netjes van haar taak door 1,35 m 
hoog te springen (628 punten). Sigrid Florusse zorgde voor 468 
punten bij het verspringen met 3,98 m.  
De 4×100 m estafetteploeg bestond uit Sigrid, Sabine, Carine en 
Joke. Ondanks dat de wissels wel wat scherper hadden gekund 
zetten de dames een nette 58,87 s op de klokken.  
 
 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2019 IN GEMOEDELIJKE SFEER 
 
Na alle regen van de voorgaande dagen, was het een meevaller dat het op de dag van de clubkam-
pioenschappen (5 oktober) heel de dag droog bleef. 167 atleten hadden zich voor de Fortius  club-
kampioenschappen ingeschreven, waarvan 104 pupillen. De jongste pupillen begonnen ’s morgens 
om 10 uur met hun eerste onderdeel en de wedstrijd werd na vijven afgesloten met de laatste onder-
delen voor de junioren, senioren en masters. Er hing een gemoedelijke sfeer, waaraan nog extra 
werd bijgedragen door randactiviteiten vanuit de jeugdafdeling. Verschillende ouders hadden hun 
best gedaan op het bakken van allerlei taart en koek, die in kraampjes langs de baan te koop werden 
aangeboden. 
De meest aansprekende prestatie van de dag was zonder twijfel de 60,42 van Cristy Pieter op de 
400 meter. Op dit onderdeel worden geen nationale ranglijsten voor junioren D bijgehouden, omdat 
het in die categorie geen officieel erkend onderdeel is, maar anders zou ze ongetwijfeld hoog 

Robert Florusse op speer. 

Ellen Zaal op weg naar een clubrecord. 
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genoteerd staan. Om toch te illustreren hoe goed deze tijd is voor een 13-jarig meisje: in de bijna 
125-jarige historie van Fortius  waren slechts zes volwassen vrouwen ooit sneller.  
Ook bij de technische onderdelen werden enkele opmerkelijke prestaties genoteerd. Wessel de 
Lange (JJC) wierp de discus naar 35,44 m. Bij het hoogspringen valt de 1,61 m van D-junior Samuel 
van Well op. Hij komt met die prestatie op de derde plaats in de Fortius  10-bestenlijst te staan. 
De uitslagen zijn te vinden op de pagina Fortius  Clubkampioenschappen op Atletiek.nu. 
 
 

UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder “Uitslagen”: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
 
Tijdens meerkampwedstrijden voor junioren op zondag 15 september in Delft won Anniek de Lange 
met 2138 punten de tweede prijs op de vierkamp bij de meisjes junioren D. Ze deed dat met 8,33 s 
op de 60 meter, 4,64 m ver, 9,10 m kogelstoten en 1:59,99 op de 600 meter.  
 

Op zondag 15 september organiseerde Voorne Atletiek op haar baan in Vierpolders de 8ste 
Spectades Games. Joyce Walgers (VSen) sprong een nette 1,40 m hoog. Daarnaast liep ze de 200 
meter bij een sterke tegenwind in 31,34 s. Maaike Boon (VSen) had bij hink-stap-sprong eveneens 
een stevige tegenwind. Haar beste poging was 9,27 m. Bij het speerwerpen kwam ze tot een afstand 
van 26,66 m.  
 

Terwijl op 22 september in Dordrecht de Mastersfinale aan de gang was, was een aantal junioren 
van Fortius  goed bezig op de Flexmeeting in Barendrecht. D-juniore Anniek de Lange brak met 1,60 
m het clubrecord hoogspringen MJD. De 150 meter liep Anniek in 20,36 s. Haar broer Wessel won 
de 100 en 200 m bij de jongens junioren C in 12,72 en 25,42. Jordi Geijsen liep de in de buitenlucht 
ongebruikelijk korte sprintafstand van 60 meter in 7,64 s. Op de 3000 meter gingen vijf junioren C 
van Fortius  van start. Timo de Kok won de wedstrijd in 10:08,01, gevolgd door Flint Beenen op de 
tweede plaats in 10:24,92. Kijk op Atletiek.nu voor de overige uitslagen.  
 

Vier jeugdatleten van Fortius  leverden op zondag 13 oktober mooie prestaties op het Werpfestival 
van AV SPRINT in Breda. Vooral bij het speerwerpen werden goede zaken gedaan, want alle vier 
behaalden ze een persoonlijk record. Wessel de Lange (JJC) deed dat met 40,91 m, Sven Hurkmans 
(JJC) met 32,52 m, Julia van Dorp (MJC) met 24,47 m en Maxim van Dorp (JJD) met 21,22 m.  
 
 
INDOORWEDSTRIJDEN IN DORDRECHT 2019/2020 
 

In de atletiekhal van Fortius  worden in het indoorseizoen 2019/2020  de volgende wedstrijden 
georganiseerd: 
 

Za 26-10-2019 Indoor Recordwedstrijden voor alle categorieën (inschrijving gesloten); 
Za 11-01-2020 Organisatie StARD: Indoor junioren ABC/Sen/Mas; 
Za 08-02-2020    Organisatie StARD: Indoor junioren D en pupillen; 
Zo 21-03-2020 Fortius  Indoor voor alle categorieën. 
 

Schrijf op tijd in! 
De indoorwedstrijden in Dordrecht lopen meestal erg snel vol. Schrijf daarom zo vroeg mogelijk in. 
Inschrijven kan via Atletiek.nu. 
Kijk voor actuele informatie over onze wedstrijden op www.fortiusdrechtsteden.nl  
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NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN INDOOR 2020 
 

De data van de Nederlandse kampioenschappen indoor 2020 in Apeldoorn zijn: 
25 – 26 januari Nationale CD Indoor 
7 – 9 februari NK Indoor Masters 
8 – 9 februari NK Indoor Meerkamp 
15 – 16 februari NK Indoor Junioren (A/B) 
22 – 23 februari NK Indoor Senioren  
8 maart  Nationale Pupillen Indoor 
 

Zie voor informatie en inschrijven nkindoor.nl en atletiek.nu. 
 
 

WIJZIGINGEN IN DE COMPETITIE IN 2020 
 

De Atletiekunie heeft het afgelopen voorjaar een enquête gehouden onder betrokkenen bij de 
competitie. Op basis van de enquêteresultaten is er besloten om de volgende aanpassingen in het 
reglement te gaan doorvoeren: 

• Aan het wedstrijdprogramma van de C/D-competitie wordt de 600 m voor de D junioren en de 
1500 m voor de C junioren toegevoegd; 

• Er worden A, B, C en D finales geïntroduceerd bij de C/D-competitie; 
• De A- en B-juniorencompetities worden samengevoegd tot één competitie waarin A junioren 

en B junioren samen één ploeg vormen en tegen elkaar strijden; 
• Door de A en B junioren competitie samen te voegen, zal er tevens een derde wedstrijd 

worden toegevoegd. De gezamenlijke A/B competitie bestaat zo uit drie voorrondes; 
• In de A/B-competitie worden nieuwe onderdelen toegevoegd, dit zijn de 3000 m steeple en de 

Zweedse estafette; 
• Er worden extra lange werponderdelen toegevoegd aan het wedstrijdprogramma bij de 1ste en 

2de divisie in de seniorencompetitie; 
• De promotie/degradatie regeling in de seniorencompetitie wordt aangepast; 
• Bij de masters mogen twee werpers op kogelslingeren starten; 
• Er wordt een nieuwe jury-staffel geïntroduceerd; 
• De inschrijftermijn voor ploegen wordt met een (1) dag vervroegd; 
• Het wedstrijdprogramma voor de finale zal per jaar rouleren; 
• Er zullen geen vaste tijdschema’s worden opgesteld. Wel komen er handreikingen voor 

wedstrijdleiders en wedstrijdorganisaties voor het opstellen van een tijdschema. 
Een uitgebreidere toelichting op bovenstaande aanpassingen is te lezen in een pdf-document op de 
website van de Atletiekunie onder de volgende link: 
https://www.atletiek.nl/sites/default/files/userfiles/Wedstrijdatletiek/Competitie/Toevoeging%20nieuws
bericht.pdf 
 
 

DATA COMPETITIEWEDSTRIJDEN 2020 
 

Reeds nu zijn de data van de competitiewedstrijden in 2020 bekend. 
 

• CD-junioren : 18 april, 9 mei en 13 juni. Finales op 19 september. 
• AB-junioren : 19 april, 3 mei en 7 juni. NK Teams junioren op 6 september. 
• Senioren : 26 april, 24 mei en 5 juli. Promotie/degradatiewedstrijd op 13 september. 
• Masters:  17 mei en 21 juni. Finale op 20 september.  
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Er is weer veel gelopen door Fortius leden die zich kennelijk 
voorbereiden op de Drechtstadloop van 3 november aanstaande. 
Vandaar dat we al veel uitslagen tegenkomen op 10 EM en halve 
marathon. Roy Werner lijkt met zijn 1:16 in Zoetermeer kans te 
gaan maken op een hoge klassering in Dordrecht. En dat geldt 
ook voor Luula Weldegebriel bij de dames, gezien haar snelheid 
op de 10 km. 
Stuur wedstrijdverslagen, foto’s en commentaren naar de redactie, want zonder uw medewerking 
kunnen wij ook niet alles weten. Dat kan voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 november op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Eerst even iets rechtzetten. In het verslag in de vorige nieuwsbrief over de Loop naar de Pomp in 
Noordeloos op 7 september is ten onrechte Fortius  nieuwe toploopster Luula Weldegebriel Tekie 
niet vermeld. Oorzaak was dat er geen clubnaam noch woonplaats achter haar naam stonden, zodat 
geen enkele zoekterm haar oppikte. Na een hint bleek een blik op de uitslag voldoende om te zien 
dat Luula met overmacht de 10 km loop voor vrouwen won in 37:47, ruim vijf minuten voor Anna van 
Stigt, die tweede werd. 
 
 

WEDSTRIJDEN IN SEPTEMBER EN OKTOBER 
 

Op zaterdag 21 september werd Rob Zwang 22ste 
bij de M45 op de kwart marathon (10,5 km) van de 
Rottemerenloop in Bleiswijk. Rob had daarvoor 
1:02:03 nodig. 
 
Op 22 september werd bij zomerse temperaturen 
de Dam tot Damloop tussen Amsterdam en 
Zaandam gelopen. Aan de officiële wedstrijd deed 
namens Fortius  alleen Richard Nieuwmeijer mee. 
Hij liep de 10 EM in 1:14:20 en kwam daarmee op 
de 105de plaats binnen bij de mannen senioren. Bij 
de recreanten noteerden we 1:27:15 voor Sabina 
de Weerd en 1:31:55 voor Daniëlle van Zoest. De 
laatste vierduizend deelnemers mochten vanwege 
de hoge temperaturen niet meer van start. Of dat 
lot ook Fortius atleten betrof is ons niet bekend.  
Op diezelfde dag onder dezelfde omstandigheden 
werd in Willemstad de Vestingloop gehouden. 
Daaraan deed een groep Fortius leden mee, 
waarbij de familie Huijsdens nadrukkelijk 
vertegenwoordigd was, met de aantekening dat 
Marco zowel op de 5 km als op de halve marathon 
op de lijst staat (of hebben we hier te maken met 
een junior en een senior?). De hoogste positie 
behaalde echter Mitchell Teeuw met een twaalfde 
plaats bij de heren op de 10 km loop. Uitslagen: 

Halve marathon heren: 
 32 Cor Hamels 1:43:38 
 38 Marcel Liefbroer 1:45:36 
 77 Ronald Kaijim 1:52:52 
 88 Marco Huijsdens 1:54:51 
10 km mannen: 
 12 Mitchell Teeuw 42:54 
10 km vrouwen: 
 134 Ineke Huijsdens 1:08:48 
 137 Martine Zwemmer 1:09:17 
5 km mannen: 
 36 Viggo Hauser 25:08 
 61 Jasper Huijsdens 27:54 
 66 Marco Huijsdens 28:08 
 67 Paul Hauser 28:09 
 108 Stef Huijsdens 32:36 
5 km vrouwen: 
 186 Maartje Willems 38:11 
 
Ronald Kaijim liep een week later, op 28 septem-
ber, alweer zijn volgende halve marathon, die van 
Katwijk. Hij deed daar met 1:58:01 wel iets langer 
over dan in Willemstad en werd nu 78ste bij de M50. 
Jonathan de Reus werd 94ste bij de M35 in 1:58:40. 
Daniëlle van Zoest werd twintigste bij de vrouwen 
senioren na vrijwel exact twee uur lopen: 2:00:01. 
Albert Klerk liep de 10 km en werd 44ste bij de 
mannen in 48:51. 

Foto Jos Nieuwland 
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Roy Werner deed weer eens van zich spreken door 
op 29 september een goede 1:16:42 op de halve 
marathon van de Geuzenloop in Zoetermeer te 
noteren. Hij werd daarmee ook nog eens tweede in 
de wedstrijd achter veteraan Patrick Kwist en 
daardoor dus winnaar bij de senioren. Omdat er in 
de uitslagenlijst van deze wedstrijd noch 
verenigingen noch woonplaatsen werden vermeld 
was het verder zoeken in deze lijsten onbegonnen 
werk. Sorry voor eventueel andere Fortius lopers 
die hun prestatie hier niet terug zien. 

Een andere loop op 29 september was de bekende 
en zware Posbankloop in Velp. Deze loop ging 
over 15 km met enkele stevige beklimmingen en 
misschien wel even moeilijke afdalingen. Ron de 
Roo werd 81ste bij de M55 in 1:24:28 en Dick Picket 
volgde na bijna tien minuten en werd met zijn 
1:34:07 achttiende bij de M65. Martine Verhulst liep 
bij de V35 naar de 90ste plaats in 1:50:07. 
Eveneens stond zij als 68ste vermeld op de 
uitslagen van de 6 km loop (in 38:31). 

 
De voorlaatste wedstrijd van het Grote Rivieren Loopcircuit was de Molenloop in Alblasserdam op zaterdag 5 
oktober. Hanneke van Riel won de wedstrijd bij de dames en was dus ook meteen eerste in haar categorie 
V35. Zij bleef als enige onder het uur en tien minuten, al was Anna van Stigt er als winnares bij de dames 
senioren ook dicht bij. Er werd over het algemeen hard gelopen in Alblasserdam omdat de wind gunstig stond 
op de open stukken van het parkoers. En dat ondanks dat veel deelnemers een afslag hadden gemist 
waardoor zij enkele honderden meters te veel liepen. De laatste wedstrijd van het circuit is op 26 oktober in 
Gorinchem. 
De resultaten van de Molenloop in Alblasserdam: 
 

10 EM 
MSen 
 4 Tom Wortel 58:20 
 12 Sven Herberigs 1:05:18 
M35 
 10 Henrik Barendregt 1:05:33 
 11 Matthijs van Almen 1:07:27 
 13 Lennaert den Hoed 1:07:37 
 32 Alex Adriaanse 1:21:29 
M45 
 15 Jan-Willem Mennink 1:11:30 
 24 Gijs van Andel 1:19:40 
 30 Andre van Dam 1:24:17 

M55 
 12 Sjon Vos 1:10:56 
 27 Leo Boelens 1:24:47 
 29 Johannes de Jong 1:25:02 
 39 Carel van de Koppel 1:29:52 
VSen 
 1 Anna van Stigt 1:10:20 
V35 
 1 Hanneke van Riel 1:09:51 
 8 Cindy Frishert 1:26:35 
V45 
 29 José Spiertz 1:50:42 
 

Recreatieloop 5 EM 
Mannen: 
 31 André Alderliesten 38:43 
 41 Dirk Franssens 41:30 
 55 Kees Gladpootjes 44:04 
Vrouwen: 
 29 Myriam Ligtenberg 48:07 
 
Jeugdloop Groep 3 1500 m 
 3 Thomas van Roosmalen 5:13 
 

 
Naar de Singelloop in Breda op 6 oktober is een grote groep recreanten van Fortius  geweest. We schrijven 
recreanten omdat zij allen in de uitslagen staan onder de recreatielopen. In de lijsten van de wedstrijd kwam 
voor zo ver we konden zien Fortius  niet voor. Hieronder de resultaten zoals we die konden selecteren: 
 

Halve marathon : 
Mannen: 
 202  Menno van Rosmalen 1:37:08 
 1266  Fons van de Kar 2:10:16 
 1192 Harry Bouw 2:11:54 
 1236 Theo Schefers 2:20:11 
 1237 Harm de Jonge 2:20:12 
Vrouwen: 
 335 Yvonne Dening 2:11:54 
 
 
 
 
 
 

10 km : 
Mannen: 
 1885 Eric Kramer 53:26 
 2374 Rob Zwang 55:47 
 2425 Pieter Verweij 56:04 
 2525 Peter de Deugd 56:30 
 2766 Bert van der Leer 57:50 
 2794 Rudy van Dijl 58:02 
 3174 Marco Lettinck 1:00:20 
 3324 Herman Bavinck 1:01:53 
 3670 Dirk Vroon 1:17:35 
 
 
 
 

Vrouwen: 
 862 Ciska van der Snee 57:55 
 1599 Renate van Boxel 1:04:13 
 1733 Petra Tims 1:06:33 
 1757 Martine Zwemmer 1:06:55 
 1973 Lisanne Reinink 1:17:35 
 
5 km : 
Mannen: 
 83 Robert Kuiper 20:25 
 169 Ruben van Roosmalen 21:47 
 214 Thomas van Roosmalen 22:26 
Vrouwen: 
 162 Sabina de Weerd 26:15 
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 Wedstrijden in oktober, november, december 
 

De Drechtstadloop is natuurlijk de wedstrijd waar het de komende maand om draait. We hopen 
weer op een recorddeelname van Fortius . Zorg dat je op 3 november in vorm bent. Daarvoor 
nog, op 26 oktober, is de laatste wedstrijd van het Grote Rivieren Loopcircuit, waarin nogal wat 
Fortius atleten een positie hebben te verdedigen. Na de Drechtstadloop is het crossen, om te 
beginnen in Papendrecht. Maar vergeet ook onze eigen Wantijparkloop op 23 oktober niet. 
Wil je nog wat anders dan hier op de kalender staat, kijk dan op de bekende sites zoals 
www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. 
 
Oktober 
 

20 Amsterdam  Amsterdam Marathon www.tcsamsterdammarathon.nl 
20 Bergen op Zoom Kievitloop   www.spado.nl 
20 Rucphen  Kluiskenshof 10 van AVR www.avr90.nl 
20 Loon op Zand Blauwe Meer Cross  www.blauwemeercross.nl 
26 Gorinchem  Boerman Transport-loop www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
26 Schoonhoven  Dijkloop   www.avantri.nl 
27 Spijkenisse  Herfstloop   www.stichtingestafetteloop.nl 
27 Etten-Leur  Marathon Brabant  www.marathonbrabant.nl 
 
November 
 

2 Woudrichem  Vestingstadrun  www.altenaroadrunners.nl 
3 Dordrecht  Drechtstadloop  www.drechtstadloop.nl 
9 Papendrecht  Passaatcross   www.avpassaat.nl 
9 Burgh-Haamstede Mosselloop   www.avdeltasport.nl 
10 Vlaardingen  Vulcaan Halve Marathon www.avfortuna.nl 
10 Kaatsheuvel  Maresia cross  www.tlvdelangstraat.nl 
10 Maassluis  AVW Cross   www.avwaterweg.nl 
10 Gouda   Halve Marathon  www.halvemarathongouda.nl 
16 Zoutelande  Hobbeldebobbelloop  www.dynamica-sport.nl 
17 Oosterhout  Scorpiocross   www.atvscorpio.nl 
17 Bergen op Zoom Kievitloop   www.spado.nl 
17 Nijmegen  Zevenheuvelenloop  www.zevenheuvelenloop.nl 
23 Dordrecht  Wantijparkloop  www.fortiusdrechtsteden.nl 
23 Monster  Halve marathon  www.halvemarathonvanmonster.nl 
23/24 Tilburg   Warandeloop   www.warandeloop.nl 
24 Lekkerkerk  Loetcross   www.avstart.nl 
24 Rotterdam  Dickie Klooscross  www.pacrotterdam.nl 
 
December 
 

1 Baarle Nassau Enclavecross   www.gloria-atletiek.nl 
1 Oostvoorne  Voorne’s Duin Trail  www.voornesduintrail.nl 
8 Bruggenloop  Rotterdam   www.bruggenloop.nl 
8 Waspik  Stratenloop   www.tvwaalwijk.nl 
14 Bergschenhoek Winterloop Outdoor Valley www.dekieviten.nl 
14 Kaatsheuvel  Winterrun   www.villapardoesrun.nl 
15 Spijkenisse  Spark Marathon  www.spijkenissemarathon.nl 
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DrechtStadLoop steunt het Vriendenfonds Albert Schw eitzer Ziekenhuis 

 

De opbrengst van de Drechtstadloop - AGRO DELTA 1/2 marathon komt dit jaar via het Vriendenfonds ten 
goede aan onderzoek ten behoeve van longkankerpatiënten in het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Met uw 
deelname kunt u een heel belangrijk wetenschappelijk onderzoek van longchirurg Erik von Meyenfeldt 
steunen. Samen met het ziekenhuis wil hij de zorg vóór en na operaties bij longpatiënten in heel Nederland 
sterk verbeteren. Hij onderzoekt of patiënten met longkanker door beter eten en meer bewegen sterker de 
operatie ingaan en uitkomen. Voor dit onderzoek is geld hard nodig. 
Als gezonde loper weet u als geen ander hoe belangrijk de longfunctie is. Ook u kunt uw een steentje 
bijdragen. Bij uw inschrijving bestaat namelijk de mogelijkheid om een donatie te doen aan het Vriendenfonds 
dat deze gelden beschikbaar stelt aan het onderzoek voor longpatiënten. Het Vriendenfonds spreekt de hoop 
uit dat zoveel mogelijk inwoners van de Drechtsteden bereid zijn dit belangrijke onderzoek te steunen. Dat kan 
op drie manieren: 
• Bij uw inschrijving kunt u een bedrag activeren. Dit wordt bij 

uw inschrijving direct verrekend. 
• U kunt een persoonlijke sponsorpagina openen. Hier 

kunnen familieleden, buren, kennissen of collega’s een 
donatie doen. 

• U kunt met een team van vier tot zes personen meedoen 
aan de Albert Schweitzer Ziekenhuis bedrijvenloop over vijf 
kilometer. De snelste vier tijden tellen voor het klassement. 
Een team mag naar willekeur samengesteld worden. 

 
Wie individueel het meeste sponsorgeld binnen haalt wordt 
door Runnersworld Dordrecht beloond met een paar 
loopschoenen naar keuze. 
 
Inschrijven en doneren: http://www.drechtstedenloop.nl/index.php/ditect-inschrijven 
Sponsorpagina: https://supportanddonate.com/event/299/drechtstadloop-2019/ 
 
 
 
 

[Advertentie] 
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FORTIUS Wantijparkloop 2019 
 
Op zaterdag 23 november 2019 wordt de bekende 
en aloude Wantijparkloop georganiseerd door 
FORTIUS. 
 
Het mooie Wantijpark is in de herfst een perfecte 
locatie voor deze wedstrijd over 1 en 2 km voor de 
jeugd t/m 13 jaar en aansluitend de 10 en 5 km voor 
14 jaar en ouder. 
 
In het Wantijpaviljoen kan er na-ingeschreven 
worden tot 30 minuten voor de desbetreffende 
loopafstand, door het speciale inschrijfformulier op 
de tafels in te vullen en in te leveren. Er is beperkte 
kleedgelegenheid, maar geen douchemogelijkheid. 
 
 
 
Er kan vooringeschreven worden via www.inschrijven.nl. t/m donderdag 21 november 
23:59 uur. 
Aan de jeugdlopen t/m 13 jaar kan gratis worden dee lgenomen, het inschrijfgeld voor 
de 10 en 5 km is € 5,00. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

•••• Inschrijfbureau open vanaf 9:45 
•••• Start 1 km meisjes en jongens, geboortejaren 2010 t /m 2013 11:00 
•••• Start 2 km meisjes en jongens, geboortejaren 2006 t /m 2009 11:15 
•••• Prijsuitreiking 1 en 2 km, meisjes en jongens (1, 2  en 3) 11:45 
•••• Start 10 km 11:30 
•••• Start 5 km 12:45 
•••• Prijsuitreiking 10 km en 5 km, dames en heren 13:30  

 
Iedere deelnemer ontvangt een herinnering. 
Bij de start/finish en op het parcours is EHBO 
aanwezig. 
 
Het organisatieteam hoopt op een grote opkomst 
voor deze mooie herfstloop in het Wantijpark. 
 
Voor verdere informatie kan er contact opgenomen 
worden met Maarten Vogelezang. 
Telefoon: 078-6149684 
of per e-mail: maarten@vogelezang.nl 

  

19 



 

 

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. 
 

 
EINDKLASSEMENT PUPILLENCOMPETITIE 2019 

 
[door Kiki en Daniel Hermus] 

 
Tijdens het opmaken van het eindklassement is één en ander niet helemaal vlekkeloos verlopen. 
Hieronder zijn de juiste uitslagen te vinden van de competitie. Kinderen die minder dan vier 
wedstrijden hebben meegedaan, worden volgens de reglementen niet opgenomen in het 
eindklassement. 
 

Pupillen Mini 
 
Jongens Meerkamp 
 1 Sjors van der Laan 
 2 Florian Ophorst 
 3 Jesper van Leeuwen 
 4 Bastiaan de Jong 
 6 Aaron Reiziger 
 7 Myron Wijn 
 8 Lenni Reif 

Jongens 600 meter 
 1 Sjors van der Laan 
 2 Jesper van Leeuwen 
 3 Bastiaan de Jong 
 4 Florian Ophorst 
 5 Lenni Reif 
 7 Myron Wijn 
 

Meisjes Meerkamp 
 2 Gemma Doff 
 4 Anne Schoester 
 5 Bo Janssen 
 7 Loïs Lahey 
 8 Lisa Grootenboer 
 
 

Meisjes 600 meter 
 2 Bo Janssen 
 5 Loïs Lahey 
 6 Lisa Grootenboer 
 
 

 
Pupillen C 
 
Jongens Meerkamp 
 1 Tinus Reif 
 4 Thijs de Reus 
 5 Ilay de Koning 
 8 Semme den Engelsman 
 9 Noah van Bezooijen 
 13 Arend Vogelaar 
 14 Moos Heest Korteweg 
 15 Sven Schenkel 
 16 Koen Gennisse 
 18 Samuël van Ameijde 

Jongens 600 meter 
 3 Tinus Reif 
 6 Arend Vogelaar 
 8 Sven Schenkel 
 11 Ilay de Koning 
 17 Noah van Bezooijen 
 18 Thijs de Reus 
 19 Semme den Engelsman 
 20 Moos Heest Kortweg 
 22 Koen Gennisse 
 28 Samuël van Ameijde 

Meisjes Meerkamp 
 1 Tess Plaisier 
 5 Steffi van Heusden 
 6 Fenne de Koning 
 9 Elin Wessels 
 
Meisjes 600 meter 
 4 Fenne de Koning 
 14 Elin Wessels 

 
Pupillen B 
 
Jongens Meerkamp 
 1 Hugo Vink 
 6 Santiago Roelofs 
 7 Timo de Vos 
 8 Floor Muilwijk 
 16 Rick Thomas 
 
Jongens 1000 meter 
 2 Timo de Vos 
 5 Santiago Roelofs 
 20 Rick Thomas 
 

Meisjes Meerkamp 
 3 Naomi Reiziger 
 5 Iris Slooten 
 6 Aimy de Koning 
 8 Danouk Maasdam 
 10 Tula Hermus 
 12 Bo van Driel 
 13 Amber Jansen 
 14 Jill Slotboom 
 15 Leonore de Jong 
 18 Tess van Tour 
 19 Maud van Rooij 

Meisjes 1000 meter 
 2 Tula Hermus 
 6 Danouk Maasdam 
 7 Amber Jansen 
 9 Aimy de Koning 
 11 Tess van Tour 
 12 Iris Slooten 
 14 Maud van Rooij 
 17 Naomi Reiziger 
 18 Leonore de Jong 
 19 Bo van Driel 
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Pupillen A1 
 
Jongens Meerkamp 
 2 Leensey Bilkerdijk 
 8 Dex van der Laan 
 11 Bram Kähler 
 12 Timo Kähler 
 13 Sem Schoester 
 15 Ruben den Dulk 
 19 Wouter van Balen 
 22 Tim Scholten 
 23 Luka Alvarez Tusveld 
 

Jongens 1000 meter 
 5 Dex van der Laan 
 8 Bram Kähler 
 13 Wouter van Balen 
 17 Ruben van Dulk 
 18 Tim Scholten 
 19 Luka Alvarez Tusveld 
 
 
 
 

Meisjes Meerkamp 
 1 Alyssah Bailey 
 9 Lisa van Schaik 
 10 Annika Boertje 
 12 Tamara Berlips 
 14 Mare Simons 
 15 Lise de Lange 
 16 Rosa Paling 
 17 Danita Magermans 
 19 Jessica Mijdam 
 20 Hannah Sorensen 

Meisjes 1000 meter 
 3 Lisa van Schaik 
 8 Rosa Paling 
 10 Alyssah Bailey 
 13 Mare Simons 
 14 Hannah Sorensen 
 16 Tamara Berlips 
 17 Danita Magermans 
 18 Jessica Mijdam 

 
Pupillen A2 
 
Jongens Meerkamp 
 2 Ruben van Roosmalen 
 4 Thijs Haak 
 5 Yerne Biesterveld 
 6 Luuk Bosveld 
 12 Alexander van Namen 
 14 Rune Veraart 
 19 Fedde Brinkman 
 
 

Jongens 1000 meter 
 2 Luuk Bosveld 
 3 Thijs Haak 
 4 Ruben van Roosmalen 
 8 Yerne Biesterveld 
 18 Rune Veraart 
 19 Alexander van Namen 
 
 
 

Meisjes Meerkamp 
 8 Nikki de Winter 
 15 Kristen Maasdam 
 17 Pien Vogelaar 
 18 Nynke de Boer 
 
Meisjes 1000 meter 
 8 Nikki de Winter 
 12 Pien Vogelaar 
 14 Kristen Maasdam 

 
 
 

FORTIUS CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ZATERDAG 5 OKTOBER 
 

Op de droogste dag van die week werd deze onderlinge wedstrijd 
georganiseerd op onze eigen baan. Veel pupillen hadden zich ingeschreven en 
hebben met elkaar een hele mooie dag gehad op het sportpark. 
Na afloop kreeg iedereen naast zijn diploma een mooie herinneringsmedaille. 
 
Alle uitslagen zijn terug te vinden op: 
 
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/32018/26192/ 

 
 
 
 

FORTIUS JEUGDKAMP SEPTEMBER 2019 
 

Via onderstaande link is het door Bob Hurkmans gemaakte filmpje te bekijken 
van het Fortius  jeugdkamp. Dit geeft een goede impressie van hoe leuk en ook 
hoe droog het is geweest. 
 
https://youtu.be/OibJv9jaeNA 
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ENERGIE FLEX-MEETING IN BARENDRECHT OP 22 SEPTEMBER  
 

[door Jolanda Leeman] 
 
Op zondagmiddag 22 september hebben een aantal jongens van de MILA groep deelgenomen aan 
de Twinson Energie Flex-Meeting bij atletiekvereniging CAV Energie te Barendrecht. Het startschot 
voor de 3000 meter ging af om 15:40 uur.  
Na een iet wat enthousiaste start van een aantal lopers, werd het deelnemersveld al snel verdeeld en 
scheidde de top drie zich af. Timo ging aan kop gevolgd door Flint en een atleet van Energie 
Barendrecht. Mees, Freek en Tim volgden. Uiteindelijk won Timo in een super mooie tijd van 
10:08,01 (een persoonlijk record). Flint moest nog even een eindsprint inzetten, maar veroverde de 
welverdiende tweede plaats. 

De uitslag van de Fortius  deelnemers: 
 1 Timo 10:08,01 
 2 Flint 10:24,92 
 7 Mees 11:01,84 
 10 Freek 11:32,00 
 11 Tim 12:49,53 

  
Mooie prestaties op deze zomerse middag. Met vijf Fortius  atleten van de elf deelnemers was deze 
3000 meter een echt Fortius  feestje. 
 
 
 
  

Van links naar rechts: Tim, Freek, Timo, Flint en Mees. 
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IMPONDERABILIA 
 
In de Volkskrantrubriek Moeilijk maar Mooi wordt elke week een woord dat dreigt uit de 
taal te verdwijnen onder de loep genomen. Imponderabilia is er zo eentje. Het staat voor 
wat niet meetbaar en niet weegbaar is en het werd aangehaald naar aanleiding van de 
ineenstorting van Mathieu van der Poel tijdens het WK wielrennen: een typisch geval van 
imponderabilia. Het woord werd ooit als eerste door sportjournalist Joris van den Bergh 
genoemd in zijn boek De mysterieuze krachten in de sport (1941). En het blijkt nog steeds 
uitstekend van toepassing op de sport want afgelopen maand waren er veel typische 
gevallen van imponderabilia. Ik noem er een paar: 
• de wereldtitels van Sifan Hassan: de combinatie 1500 m en 10000 m was nog nooit 

vertoond en op beide stond geen maat. 
• de 0-3 van Ajax in Valencia: welke wedstrijdstatistiek je ook bekijkt, een overwinning 

voor Ajax sprak daar niet uit. Behalve dan het aantal doelpunten, en laat het nu juist 
daar over gaan in het voetbal. 

• de opgave van Anouk Vetter: met nog een onderdeel te gaan en uitzicht op een vierde 
of vijfde plaats duidt alles op doorgaan. 

• de schorsing van Alberto Salazar: omdat hij onder andere met homeopathische doping 
tot prestatieverbeteringen wilde komen, door niet meetbare hoeveelheden verboden 
middelen toe te dienen. 

• 22,91 – 22,90 – 22,90: het verschil in deze reeks is niet te meten, dit valt binnen de 
meetfout, vooral bij een nummer als kogelstoten. Hier zijn drie gouden medailles  op zijn 
plaats, of een gouden en twee zilveren.  

• de wissel van de Chinese dames 4×100 m: zelfs bij pupillenwedstrijden zelden 
vertoond. Gewend met stokjes te eten, leek het alsof de dames op zoek waren naar hun 
tweede stokje. Niet meetbaar, wel DQ. 

• lege tribunes: spaarzame witte jurken zitten er alleen omdat er blote benen te zien zijn, 
normaal verboden. Alle verklaringen van IAAF en commentatoren sloegen de plank mis. 
Niks kinderen naar school brengen of een drukke werkweek. Men ziet niets in atletiek, 
maar bij een lokale voetbalwedstrijd ziet het in zo’n stadion wit van de mensen. En dat 
het donderdag en vrijdag wel druk was had niets met het programma te maken, maar 
meer met het feit dat die dagen daar als onze zaterdag en zondag zijn.  

• de show voorafgaand aan de grote finales: waar dient die toe? In het stadion een leuk 
effect, maar voor atleten waarschijnlijk niet prettig. En voor de tv-kijker bouwt het ook 
geen spanning op: achteraf kijken, in 16× afspelen en snel naar de wedstrijd. Dus het 
was vooral voor de afwezige toeschouwers. 

• het doelpunt van Luuk de Jong: geen computersimulatie zou voorspellen dat de bal er 
zo in moest. 

• De 1:59:40 van Eluid Kipchoge: heel goed meetbaar, maar het telt niet. 
 
Zoals dit rijtje laat zien kunnen imponderabilia zowel betrekking hebben op positieve als 
op negatieve fenomenen. Let voortaan goed op: er zijn op de vreemdste momenten 
imponderabilia waar te nemen in de sport. Ik herhaal het woord nog maar eens, 
imponderabilia, want je bent het zo weer vergeten: moeilijk maar mooi.  
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AGENDA  

 
OKTOBER 
 
Zaterdag 26  Dordrecht  Indoor Recordwedstrijden 
 
 
NOVEMBER 
 
Zondag 3  Dordrecht  Drechtstadloop 
 
Zaterdag 23  Dordrecht  Wantijparkloop 
 
 
DECEMBER 
 
Zaterdag 28  Dordrecht  Schapenkoppencross 
 
 
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 november 2019 op het volgende e-mai ladres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van november 2019.   
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TRAININGSTIJDEN 
 
Junioren AB, senioren, masters 
Dinsdag  19:00 – 21:00 uur 
Donderdag  19:00 – 21:00 uur 
Zondag  10:00 – 12:00 uur 
 
Junioren C/D 
Zaterdag  10:30 – 12:00 uur 
Woensdag  19:00 – 20:30 uur 
 
Pupillen 
Zaterdag (alle groepen)  09:30 – 10:30 uur 
Woensdag C en mini:  17:00 – 18:00 uur 
  A1, A2 en B:  18:00 – 19:00 uur 
 
Recreatieve loopgroepen (5 niveaus)  
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Woensdag  vanaf 19:15 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)  
Dinsdag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroepen ma/do (2 niveaus)  
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht 
Zaterdag  9:30 – 11:00 uur 
Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking / 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Woensdag  vanaf 19:15 uur 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
Kick FUN & Boxing  
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
 
 
 

Kickboxing  
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden bij Fortius (april - oktober) 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden gymzaal Stadspolders (oktober - april) 
Vrijdag  20:00 – 21:30 uur: gevorderden 
Zondag  10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar 
Zondag  11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar 
     recreatief + gevorderden 
 
Worstelen 
Dinsdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder 
Dinsdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
Vrijdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 jaar en ouder 
Vrijdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 
Dinsdag 09:00 – 09:55 uur: Combiles – Yoga 
   10:15 – 11:10 uur: 55+ – Body Shape 
   18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
  20:45 – 21:40 uur: Flowyoga 
Woensdag 09:00 – 10:00 uur: BBB – Body Shape 

09:00 – 10:00 uur: Total Body Workout 
17:00 – 18:00 uur: Streetdance 7 – 12 j 
18:00 – 18:45 uur: Zumba 

  18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
  19:45 – 20:40 uur: Powerpump 
  20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape 

Donderdag 09:00 – 09:55 uur: Pilates 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: Flow Yoga 
Vrijdag  09:00 – 09:55 uur: Powerpump 

09:00 – 09:55 uur: Total Body Workout 
  13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi 
  18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20 

Zaterdag 09:15 – 10:10 uur: Zumba 
  10:15 – 11:15 uur: Powerpump 
 
Racerunners 
Woensdag 17:00 – 18:00 uur 
Zaterdag 09:30 – 10:30 uur 
 
Voor meer details en laatste wijzigingen zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen-
fortius/fitness/groepslessen 

 

Logo door Elise Beljaars 
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