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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 2021 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 

Informatie over opzegging van het lidmaatschap is 
te vinden op (inclusief link naar opzeggen): 
http://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-de-
vereniging/lidmaatschap/lidmaatschap-opzeggen 
 
Contributies staan vermeld op de website:  
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-
de-vereniging/lidmaatschap/contributie 
 

René Bellaart  
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VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
Gelukkig zijn er weer veel meer wedstrijden dan het 
laatste jaar het geval was, zodat we ook weer verslagen 
van baan- en zelfs wegwedstrijden kunnen melden. 
Ook is er weer zicht op wedstrijden voor de komende 
maanden. De DrechtStadLoop is op 14 november de 
eerste die de aandacht vraagt. De Wantijparkloop, de 
Schapenkoppencross en de Merwelandencross staan 
ook weer gepland.  
Successen waren er voor Ko Florusse (twee maal 
goud) en Evelien van Zwanenburg (brons) op de NK 
masters en Julia van Dorp blijft clubrecords verbeteren. 
Deze maand hadden we een gesprek met het 
kersverse bestuurslid Alice van Driel, tevens moeder 
van twee talentvolle kinderen. 

 
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 december 2021: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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DRECHTSTADLOOP 

 
OP 14 NOVEMBER 

 

(zie bladzijde 15 en 16) 
 

GOUD VOOR KO FLORUSSE 
 

OP NK MASTERS 
 

(zie bladzijde 9)  
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur 
 

 Per 25 september zijn bijna alle coronabeperkingen met betrekking tot de sport komen te 
vervallen. Wij waren hier zeer blij over. Echter voor de kantine gelden nog de horeca-
bepalingen. Een probleem is het controleren van de coronatoegangspas als leden zich willen 
ophouden in de kantine. Wij proberen zo goed als mogelijk deze bepaling uit te voeren. Het 
bestuur verzoekt de leden hieraan te willen medewerken. Tevens het verzoek aan een ieder 
om zich te houden aan de basisregels. Ik verwijs naar de Fortius Nieuwsflits van 25 
september 2021, die op voornoemde datum naar alle leden is gemaild. 

 De nieuwe Elektronische Tijdwaarneming (ET) Time Tronics is geleverd. De bedienaars 
hebben zich bekwaamd in de werking van het apparaat. Fortius beschikt weer over een 
moderne en betrouwbare tijdwaarneming en kan er zeker weer 10 jaar mee vooruit. Wij zijn 
niet afhankelijk van andere verenigingen. 

 Het bestuur is verheugd dat er een opvolger is voor René Bellaart, onze ledenadministrateur. 
Het is Harrie Schellekens, die per 1 januari 2022 de ledenadministratie overneemt. Hij wordt in 
het vierde kwartaal 2021 ingewerkt. Harrie is geen onbekende. Hij was van 2005 tot 2008 
voorzitter van Hercules. 

 Het jubileumfeest 100 jaar Sportpark Reeweg gaat niet door. Allerlei activiteiten konden 
vanwege corona in het afgelopen jaar niet doorgaan. Veel verenigingen hebben ondertussen 
andere plannen gemaakt, die niet inpasbaar bleken te zijn in het feestprogramma. 

 De afdeling Kick Fun & Boxing is opgegaan in de groepslessen en heet nu cardio boksen. De 
lessen zijn opgenomen in het rooster en vinden plaats in de groepslessenruimte. Derhalve 
vinden de lessen in de wintermaanden niet meer plaats in een externe leslocatie. 

 De leden van onze loopgroep Inner Circles Hendrik-Ido-Ambacht/Zwijndrecht hebben besloten 
Fortius te verlaten. Zij richten een eigen zelfstandige loopgroep op. Het bestuur betreurt dit, 
maar respecteert het besluit. Wij wensen hen veel succes toe. 

 In verband met illegale sporters in de fitness zal er steekproefsgewijs controle op het 
lidmaatschap plaatsvinden. 

 De organisatie van de DrechtStadLoop heeft van de gemeente toestemming gekregen om op 
14 november 2021 deze loop te laten plaatsvinden. Na toch een periode van onzekerheid is 
de organisatie en het bestuur hierover zeer verheugd. Wij hopen dat Fortiusleden, maar ook 
andere atleten, hier massaal aan mee gaan doen. Zie de website: https://drechtstadloop.nl/. 

 Recent bereikte het bestuur het bericht van het overlijden van ons lid Hannie Valk op 26 mei 
2021 op de leeftijd van 61 jaar. Hannie was lid vanaf 2008 bij de afdeling groepslessen. Het 
bestuur heeft aan de familie haar deelneming met dit verlies betuigd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan van Dalen, secretaris Fortius  
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tijdens een wedstrijd op 19 september in Barendrecht behaalde Julia van Dorp 
2340 punten op de werpvijfkamp, waarmee ze het officieuze clubrecord voor 
meisjes junioren B, dat al op haar naam stond, weer wat scherper stelde.  
 
Op diezelfde wedstrijd sprong Sigrid Florusse 2,72 m polsstokhoog en dat was 
een verbetering van haar clubrecord V40 met 6 centimeter. 
 
Tijdens de clubkampioenschappen op 2 
oktober schreef Ko Florusse twee 
clubrecords M70 op zijn naam. Het eerste 
was hoogspringen met 1,21 m. Het oude 
record stond met 1,10 m op naam van Piet 
Barends. Het tweede record was 25,26 m 
speerwerpen. Het oude record stond met 
22,70 m op naam van Joop van den Brink. 
 
Op de verregende tweede dag van de 
clubkampioenschappen slaagde Julia van 
Dorp erin om haar clubrecord 
kogelslingeren voor meisjes junioren B te 
verbeteren naar 42,96 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 

  

Ko Florusse, hier met een gouden medaille 
tijdens de NK Master (zie Baan en Indoor). 
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IN GESPREK MET ALICE VAN DRIEL 
 

[door Henk Nugteren] 
 
Bij een nieuw gezicht in het bestuur rijst al snel de vraag met wie we te maken hebben, vooral als het 
iemand betreft die niet al jaren een prominente rol bij de vereniging speelde. Sinds de laatste 
ledenvergadering trad Alice van Driel als algemeen bestuurslid toe en in deze rubriek maken we van 
de gelegenheid gebruik nader met haar kennis te maken. Dat was iets moeilijker dan gedacht, want 
twee afspraken konden om diverse redenen niet doorgaan. Bij de derde poging was het wel raak, 
zodat ik in de kantine met haar kon spreken tijdens de zaterdagochtendtraining van haar dochter Bo. 
 
In 2016, nog geen jaar voor de vorming van Fortius, werd Tijn van Driel lid van 
Parthenon. In zo’n geval gebeurt het vaak dat ouders worden gevraagd bij 
wedstrijden te helpen. Zo werd ook moeder Alice betrokken bij de atletiek van 
haar zoon. Het werd al snel jureren en van het een kwam het andere. Zoals 
gezegd leidde dat deze zomer tot een bestuursfunctie bij Fortius. 
Van oorsprong komt Alice uit een korfbalfamilie. Haar huwelijk is een derde 
generatie korfbalhuwelijk, haar ouders en ook haar grootouders hadden elkaar 
via korfbal weten te vinden. Een hele geschiedenis Dordts korfbal ligt in haar 
verleden, waarbij de namen DKV, Quick en later Zevenbergen het meest tot de 
verbeelding spreken. Alice en haar man speelden met het eerste team van hun 
verenigingen in de competitie. Er werd fanatiek en competitief gesport, maar echt 
top was het volgens Alice niet. Nu beide kinderen van Alice voor atletiek hebben 
gekozen, lijkt het erop dat die korfbalgeschiedenis bij Alice en haar man eindigt.  
Tijn (14) is nu C-junior en al hulptrainer bij de pupillen en dochter Bo (11) doet nu 
nog bij de A2-pupillen mee, maar zal per 1 november overgaan naar de D-
junioren. Voor beiden staat er tijdens de indoorrecordwedstrijden nog iets op het 
spel. Tijn staat eerste in de tussenstand van de PR-competitie, maar zal nog wel een persoonlijk record willen 
toevoegen, want zijn voorsprong is nog niet onoverbrugbaar. Bo zal als zesde in de tussenstand waarschijnlijk 
niet meer kunnen winnen, maar zal als pupil nog wat prestaties scherper willen stellen voor ze junior wordt. 
Door het sporten van Tijn en Bo werd ook Alice aangestoken door het atletiekvirus. Tijdens de laatste 
clubkampioenschappen deed zij mee aan het kogelstoten bij de V40. “Voor de gein”, zegt ze zelf, maar even 
later heeft ze het toch over clubrecords waar ze stiekem van droomt. Als je een zoon hebt die op diezelfde 
clubkampioenschappen grossierde in eerste en tweede plaatsen, en 
je bent competitief ingesteld, dan is dat zo verwonderlijk nog niet als 
je thuis een woordje mee wilt praten. En hoewel er voor de senioren 
geen PR-competitie is, zal Alice toch ook graag nog wat 
persoonlijke records willen breken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: 
met Bo tijdens 
vakantie. 
 
 
 
Rechts: 
een dagje uit 
met Tijn in 
Amsterdam. 
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Alice heeft er twintig jaar opzitten in het basisonderwijs, eerst op 
de Meridiaan en sinds negen jaar op Kindercampus de 
Keerkring, waar ze momenteel directeur is. De Keerkring heeft 
een van de grootste schoolpleinen van Dordrecht en de kinderen 
kunnen er volop buitenspelen en sporten. Geen wonder dus dat 
er best veel kinderen van deze school op woensdag en zaterdag 
op de baan te vinden zijn bij de pupillentraining van Fortius. 
Daarbij komt dat naast Alice ook vakleerkracht gymnastiek Milet 
Hoornaar de kinderen zal stimuleren om te gaan sporten. Milet is 
een van de topsprintsters van Fortius, waarmee deze 
nieuwsbrief eerder dit jaar een gesprek had (zie nieuwsbrief 
februari 2021). Voor Fortius zal de Keerkring voorlopig dus wel 
een leverancier van nieuwe jeugdleden blijven.   
 
Niet alleen komt Alice uit een sportieve familie, ook komt ze uit 
een familie waar vrijwilligerswerk tot de normale bezigheden 
behoorde. Met al haar onderwijservaring heeft ze haar positie op 
de Keerkring nu helemaal in de hand en daardoor blijft er wat 
meer tijd over voor andere dingen. Vandaar dat ze na het jureren 
ook samen met Monique de Lange, Toos Volmer en Piet 
Barends zitting nam in het team dat het Fortiusjubileum vorm 
moest gaan geven. En dat leidde weer tot meer contacten binnen 
de vereniging, met als gevolg de toetreding tot het bestuur.  
 
Binnen het bestuur heeft Alice zich tot taak gesteld 
het vrijwilligerswerk onder de loep te nemen en te 
verbeteren. Er is een groep mensen die heel veel 
doet voor de vereniging, misschien wel meer dan 
goed is (voor henzelf of voor de vereniging), en er is 
een grote groep die vrijwel niets of helemaal niets 
doet. Om de vereniging optimaal te laten functioneren 
moet een balans worden gevonden en is een 
herschikking van vrijwilligerstaken nodig. Alice stelt 
het als volgt: “Fortius is een grote vereniging met 
veel potentie. Maar er zal een nieuwe wind moeten 
gaan waaien en verjonging is noodzakelijk voor een 
gezonde verdeling van taken. Dat zal zonder 
verplichtingen moeten, want een barwedewerker met 
een gezicht van ik-moet-hier-nu-eenmaal-staan, zal 
het voor de mensen aan de bar ook niet gezelliger 
maken, wat de baromzet niet ten goede zal komen.” 
Samen met Monique is ze begonnen een 
inventarisatie van de werkzaamheden te maken: 
welke taken liggen er, wie doet wat, wie zou nog iets 
kunnen doen, wat is geschikt voor wie en wat zou 
iemand graag willen doen? Ieder lid heeft daarover 
eind september een bericht ontvangen via de 
Nieuwsflits. Niet iedereen zal hierop gereageerd 
hebben, maar door noodzakelijke taken die niet 
geclaimd worden op een rijtje te zetten zal ook wel te 
achterhalen zijn door wie die worden uitgevoerd, ook 
al heeft men dat niet gemeld, denkt Alice. Door dan 
contact op te nemen zal het toch wel mogelijk blijken 
om een goede inventarisatie te maken. En dan is het 

Op school tijdens de dag van de directeur. 

Tijdens het klaarzetten van een obstacle run voor het 
OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht). 
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zaak mensen enthousiast te maken voor alle taken die essentieel zijn voor het functioneren van de vereniging, 
zonder ze daarbij iets op te dringen. Ze is er ook van overtuigd dat als eenmaal die nieuwe wind waait het 
zeker goed zal komen met het vrijwilligerswerk. 
 
Op sportief en prestatief gebied zullen volgens Alice ook veranderingen nodig zijn. Het karakter van de 
verschillende secties binnen de vereniging is heel divers en het zal daarom moeilijk zijn overal dezelfde 
regelingen te treffen. Maatwerk is gewenst. Leden die alleen groepslessen volgen staan er vaak heel anders 
in dan leden die serieus voor atletiek of worstelen trainen. Maar voorop moet vooral staan dat Fortius zowel 
een prestatief als recreatief aanbod aan de leden biedt. Het een kan niet zonder het ander en dat zal in het 
beleid tot uiting moeten komen. Het is dus én – én, zoals Alice dat zegt. 
Op mijn vraag hoe Fortius met competitie-
ploegen en individuele atleten tot de 
Nederlandse top zou kunnen doordringen, is 
Alice ook vrij duidelijk. “Dat is alleen mogelijk 
als er geïnvesteerd wordt in trainers, 
materialen en goede faciliteiten.” Op dat punt 
kan Alice zich volledig vinden in de 
opmerkingen die Julia van Dorp vorige maand 
in deze rubriek maakte over het 
werpmateriaal. Daarnaast zal er ook meer met 
kleinere groepen en selecties getraind moeten 
gaan worden, zodat talenten voldoende 
aandacht kunnen krijgen en recreanten in 
gelijkgestemde groepen meer plezier kunnen 
beleven. Dit betekent dus wel meer groepen 
en meer trainers. Excessen zoals die zich nu 
voordoen met de enorme toeloop aan 
pupillen, waar een trainer soms met vijftig 
kinderen op pad moet, zullen in de toekomst 
moeten worden voorkomen.  
Uiteraard zijn er financiële consequenties 
verbonden aan deze voorstellen. Maar men 
zal zich moeten realiseren dat de huidige 
contributie voor Fortius uitzonderlijk laag is 
wanneer men dat met andere 
sportverenigingen vergelijkt. Volgens Alice 
zou er best wat extra’s kunnen worden 
betaald als daardoor de kwaliteit van het 
gebodene aan de leden verbetert. 
 
Naast school en Fortius heeft Alice nog altijd 
wat tijd over voor andere dingen. Ze leest 
graag, wat ze het hele jaar door kan doen. 
Een andere liefhebberij is beperkt tot de 
winter als ze met z’n elven plus hond gaan 
skiën in Oostenrijk. 
 
 
We hopen van harte dat Alice voor een nieuw elan binnen Fortius kan zorgen en daardoor ook voor langere 
tijd actief deel mag uitmaken van het bestuur. 
  

Alice met zoon en dochter op de skipiste. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

NK MASTERS: 2× GOUD EN 1× BRONS 
 
De Nederlandse kampioenschappen voor Masters stonden 
oorspronkelijk gepland in juni van dit jaar, maar konden toen niet 
doorgaan in verband met de coronacrisis. Ze werden verschoven naar 
het weekend van 18 en 19 september. De plaats van handeling was het 
FBK-stadion in Hengelo. Van Fortius deden dit jaar slechts twee atleten 
mee: Ko Florusse en Evelien van Zwanenburg. Deze kleine afvaardiging 
was wel zeer succesvol. 
Ko maakte er een weekendje Hengelo van en liep op zaterdag de 100 
meter en op zondag de 200 meter. Op beide afstanden hengelde hij het 
goud binnen. Op de 100 meter in 14,00 s en op de 200 meter in 30,11 s. 
Evelien haalde bij het kogelstoten de 10 meter net niet, maar haar 9,95 
m was goed genoeg voor het brons bij de V50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 2021 
 
In het weekend van 2 en 3 oktober werden de Fortius clubkampioenschappen op de baan 
georganiseerd. Een record aantal deelnemers van 184 had zich ingeschreven. Dit grote aantal was 
vooral te danken aan de deelname van de pupillen. De pupillenafdeling van Fortius is de laatste 
maanden explosief gegroeid en op de clubkampioenschappen zagen we veel nieuwe gezichten. Niet 
alleen van de pupillen zelf, maar ook van ‘nieuwe’ ouders die enthousiast genoeg waren om meteen 
als vrijwilliger mee te helpen bij het jureren. 

Evelien met haar bronzen medaille. 

 De twee podia met Fortius vertegenwoordiging: links Ko en rechts Evelien. 
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De pupillen troffen tijdens hun wedstrijd op zaterdagmorgen goed weer en hadden het best naar hun 
zin. In de loop van de middag, toen de wedstrijd voor de junioren en senioren aan de gang was, werd 
het wat regenachtig, maar al met al kan toch gezegd worden dat het een geslaagd evenement was. 
Helaas moest het discuswerpen en kogelslingeren op zondagmorgen in een gestaag vallende regen 
worden afgewerkt. Met een tent om te schuilen en een muziekje op de achtergrond bleef de sfeer er 
toch nog aardig in. 
Alle uitslagen zijn te vinden op Atletiek.nu.  
 
 

OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder “Uitslagen”: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
 
Ruben van Ameijden (M40) deed op 24 september in Wageningen mee aan een Track Meeting en 
leverde daar met 40,23 m een goede discusworp af. 
 
Twee meisjes junioren B van Fortius gingen op zaterdagmorgen 2 oktober naar Boskoop om daar 
mee te doen aan een kogelslingerwedstrijd. Julia van Dorp werd er tweede met 39,80 m en Yoni 
Markesteijn werd vierde met een ruim persoonlijk record van 31,47 m. ’s Middags waren de meiden 
weer op tijd terug voor de Fortius clubkampioenschappen. 
 
Op het Werpfestival van AV Sprint in Breda op 10 oktober deden enkele werpers van Fortius goede 
zaken. Maxim van Dorp (JJC) verbeterde zijn persoonlijk record bij het discuswerpen naar 25,52 m. 
Jil Vogelaar won het kogelstoten bij de meisjes junioren C met 10,10 m, op de voet gevolgd door 
Veerle Uilhoorn met 10,03 m. Bij het discuswerpen was het andersom: Veerle eindigde met een 
persoonlijk record van 26,29 m vóór Jil, die 24,35 m wierp. 
Voor de masters stond een werpvijfkamp op het programma, waar Mark Uilhoorn aan meedeed. Hij 
werd met 2033 punten achtste en bleef daarmee 190 punten onder het clubrecord M55 dat hij op zijn 
naam heeft staan. 
Ruben van Ameijden (M40) koos voor de losse onderdelen discus en kogel en won beide onderdelen 
bij de masters met 40,80 m en 12,73 m. 
 
 

DATA NK INDOOR 2022 
 
De data voor de Nederlandse Kampioenschappen indoor voor de diverse categorieën zijn bekend. 
Voor de junioren C/D en de pupillen noemen we hieronder de Nationale Indoors, omdat die 
weliswaar officieel geen NK mogen heten, maar wel als zodanig worden beschouwd. Alle wedstrijden 
vinden plaats in Omnisport in Apeldoorn.  
 

22/23 januari Nationale C/D-indoor  
12/13 februari NK indoor Masters & NK indoor Meerkamp 
19/20 februari NK indoor U20 & U18  
26/27 februari  NK indoor Senioren 
13 maart  Nationale Pupillen indoor 

 
Meer informatie is te vinden op www.nkindoor.nl en op atletiek.nu.  
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DATA COMPETITIE 2022 
 
Ook de data van de competitiewedstrijden in 2022 zijn al door de Atletiekunie bekend gemaakt. Ze 
zijn als volgt: 
 
Junioren C/D 
9 april 
14 mei 
11 juni 
Finales 17 september 
 

Junioren U20/U18 
10 april 
15 mei 
12 juni 
NK Teams 4 september 
 

Senioren 3e divisie 
1 mei 
22 mei 
3 juli 
Promotie 11 september 
 

Masters 
24 april 
19 juni 
Finale september 

 
JURY, SCHEIDSRECHTER, WEDSTRIJDLEIDER - WAT IS HET VERSCHIL? 

 
Voor de organisatie van een atletiekwedstrijd zijn veel mensen nodig. Bij de looponderdelen een starter en 
tijdwaarnemers. Op elk technisch onderdeel moet een jurygroep bestaande uit 3, 4 of 5 juryleden klaarstaan. 
Verder lopen er op een wedstrijd altijd scheidsrechters en een wedstrijdleider rond.  
 
Wat doen deze mensen nu eigenlijk precies? En hoe word je jury, scheidsrechter of wedstrijdleider? 
 
Wat de taken van de algemene juryleden zijn, is voor de meeste mensen wel bekend: zij meten, beoordelen 
en noteren de prestaties. Binnen een jurygroep neemt een ervaren jurylid de rol van chef jury op zich. Als je 
nog geen ervaring hebt, kan je toch helpen bij het jureren. Je begint dan als hulpjury. Als dat bevalt is het leuk 
om een jurycursus te volgen. In november wordt bij Fortius weer een jurycursus georganiseerd. Na bijwoning 
van drie cursusavonden ben je officieel jurylid. Zonder huiswerk of examen. 
 
Meer informatie over de jurycursus verschijnt binnenkort op onze website. Voor-aanmelden kan al via 
woc@fortiusdrechtsteden.nl. 
 
Ben je eenmaal een ervaren jurylid, dan kan je doorgroeien naar scheidsrechter of wedstrijdleider. Voor deze 
functies is het wel nodig om een cursus te volgen die wordt afgesloten met een schriftelijk examen. 
 
De scheidsrechter heeft een zeer goede kennis van het wedstrijdreglement en weet ook hoe het reglement in 
de praktijk toe te passen. Als scheidsrechter heb je een sturende rol. Je instrueert het juryteam en zorgt ervoor 
dat de juryleden de kritische elementen binnen de onderdelen voldoende aandacht geven. Bij twijfel over de 
toepassing van de regels is het de scheidsrechter die beslist. 
 
De wedstrijdleider heeft voorafgaand en tijdens een baanwedstrijd verschillende taken. Een belangrijke taak 
in de voorbereiding is het opstellen van het tijdschema. Tijdens de wedstrijd geef je leiding aan de andere 
wedstrijdofficials (scheidsrechters, starters). Geholpen door de WOC (Wedstrijd Organisatie Commissie) zorg 
je voor faciliteiten, veiligheid en PR. 
 
Denk je dat de functie van scheidsrechter of wedstrijdleider iets voor jou is? Neem dan even contact op via 
woc@fortiusdrechtsteden.nl of spreek iemand van de WOC aan. Zij kunnen je verder op weg helpen. 
 
Liever een andere taak? 
 
Is jureren niets voor jou, maar wil je wel op een andere manier helpen bij wedstrijden? Dan kunnen we je goed 
gebruiken bij het van tevoren en tijdens de wedstrijd gereedmaken van het materiaal. Materiaalman Bas 
Bosveld kan wat helpende handen goed gebruiken. Wil jij helpen? Zeg het tegen Bas of stuur een mailtje aan 
woc@fortiusdrechtsteden.nl. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 
Er komen weer meer wedstrijden en ook de deelname aan deze 
wedstrijden zit in de lift. Vandaar dat we weer een uitslagenrubriek 
kunnen vullen. Vooral de halve marathon en 30 km in Barendrecht 
bleek in trek bij Fortiusatleten. Er is duidelijk een grote groep zich 
aan het voorbereiden voor de marathon van Rotterdam. De Hoekse 
Waard blijft ook een woordje meespreken onder leiding van Harry 
Gerritse, die steeds met een van zijn pupillen Timo de Geus en 
Carsten Kok op wedstrijden opduikt. In Bleiswijk wist Carsten al van Timo te winnen. Tijd om deze 
jonge loper in te lijven bij Fortius. 
Voor de volgende nieuwsbrief kunnen bijdragen uiterlijk 15 november 2021 worden gestuurd naar: 
nieuwsbrieffortius@outlook.com.  
 
 
UITSLAGEN 
 
Op 4 september werd in het natuurgebied de Oostvaarders-
plassen de SlooOW Natuurmarathon gelopen. Er kon individueel 
en als duo worden gelopen. Cor Hamels liep solo en realiseerde in 
3:28:25 de snelste tijd onder de sololopers. Op de website van 
deze loop staat Cor prominent op de openingspagina. 
 
De Strandloop in Ouddorp kon dit jaar op 18 september doorgang 
vinden. Het duo dat we de laatste tijd vaak samen naar 
wedstrijden zagen gaan, Harry Gerritse en Carsten Kok, waren 
ook hier present. Carsten Kok uit Puttershoek wordt getraind door 
Harry en is nog geen lid van Fortius. Volgens Harry is hij een echt 
talent en Harry verzekert dat hij zijn best doet hem bij Fortius te 
krijgen. In Ouddorp eindigde Carsten, die al de 5 km tijdens de 
Fortius jubileumloop won, als tweede op de 10 km zware 
strandloop in 39:10. Harry vond 4 km wel genoeg en eindigde als 
zesde in 25:51. 
 
De Vestingloop in Willemstad werd op 19 september gelopen. 
Fortius boekte drie podiumplaatsen. Op de 5 km werd Margriet 
Halbertsma tweede bij de dames in 22:37. Ook op de 10 km was 
er een tweede plaats bij de dames voor Nay Seddik in 43:31. Maar de mooiste plaats, op de hoogste 
trede van het ereschavot, was voor Timo de Geus, die in 34:44 de 10 km won. Verder noteerden we 
bij de dames de zestiende plaats voor Sandra Klein (54:39) en bij de mannen de 34ste plaats voor 
Robbert-Jan de Smit (44:57) en de 39ste plaats voor Sjon Vos (45:30). 
 
Op zondag 19 september werd in Westenschouwen de Bosbokken Trail gehouden. Bianca Gerritsen 
was succesvol op de 30 km waarop ze zevende werd bij de dames in 4:08:10. Anky Kroon deed er 
als achtste slechte een seconde langer over. Oude bekende Jürgen Gerritsen (nu Passaat) werd in 
2:48:35 elfde bij de mannen. Jacco van der Stigchel liep de 15 km en eindigde als 52ste in 2:05:44. 
 

Foto Jos Nieuwland 

Cor Hamels met startnummer 8. 

12 



 

 

Waarschijnlijk met het oog op de komende marathons liep op 26 september al een grote groep 
Fortiusatleten mee aan de halve marathon van Barendrecht, waarbij de toegevoegde 30 km favoriet 
was. Kees Prins en Nay Seddik behaalden tweede prijzen in hun categorieën. De resultaten: 
 

5 km: 
Vrouwen: 
 2 Margriet Halbertsma 21:54 
Mannen: 
 27 Peter van Zetten 30:36 
 
Halve Marathon: 
V35 
 15 Monique Steenhoek 2:03:35 
 21 Nathalie Opmeer 2:09:08 
MSen 
 31 Menno van Rosmalen 1:34:41 

M35 
 64 Jaap van den Hoek 2:06:37 
M45 
 11 Martijn Gennisse 1:33:52 
M55 
 9 Sjon Vos 1:45:29 
 
30 km: 
V45 
 2 Nay Seddik 2:20:28 
MSen 
 19 Jeffrey Derkx 2:54:07 

M35 
 2 Kees Prins 2:13:21 
 7 Ewoud v Houwelingen 2:27:16 
 17 Jeroen Brouwers 2:50:10 
 22 Alexander Saint-Denis 2:54:11 
M45 
 11 Dennis Kanselaar 2:32:12 
 35 Marco Hoen 2:59:37 
M55 
 10 Johan de Jong 2:56:23 
 16 Arie Nouwen 3:31:06 

 
De Molenloop in Alblasserdam was dit jaar op 2 oktober. Op de 10 EM zagen we Jorrit Morra bij de 
senioren naar een zevende plaats snellen in 1:16:21. Bij de M35 was Kees Prins met 1:07:30 sneller, 
maar werd toch slechts beloond met een achtste plaats in zijn categorie. Bij de M45 hadden we met 
F. Lier (twaalfde in 1:22:58) en Haydar Polat (vijftiende in 1:30:31) twee Fortius-vertegenwoordigers. 
Sjon Vos was bij de M55 met zijn 1:15:07 een stuk sneller dan zijn jongere collega’s en dat leverde 
hem de zesde plaats op. Willem Pankow volgde als zeventiende in 1:27:32 en Carel van de Koppel 
als 26ste in 1:34:06. Bij de V55 behaalde Willy Diepenveen de derde plaats in 1:33:30. Zij werd op de 
vijfde plaats gevolgd door Mieke Salden, die 1:37:20 noteerde. 
Ook werd er nog een 5 EM prestatieloop gelopen, waarop Bas Nagtegaal 26ste werd in 42:04 en 
Wouter Meijer dertigste in 42:50. 
 
Ook op 2 oktober werd de Rottemerenloop in Bleiswijk gehouden. Op het hoofdnummer, de halve 
marathon, kon ik geen Fortius ontdekken, maar op de kwart marathon (10,5 km) werd het podium 
beheerst door Fortius. Winnaar was de nog-geen-lid Puttershoeker Carsten Kok in 35:29. Zes 
seconden later ging Timo de Geus als tweede in 35:35 over de streep en ruim twee minuten later 
Wouter Stuurman als derde in 37:42. Hoewel Wouter in de uitslag Fortius achter zijn naam heeft 
staan, betwijfel ik dit omdat in een andere uitslag Zoetermeer achter zijn naam staat.  
 
De Kustmarathon Zeeland is een van de zwaarste marathons in Nederland. Dit jaar kon er weer 
gelopen worden op 2 en 3 oktober. Anna van Stigt behaalde bij de vrouwen een mooie zesde plaats 
door na 3:47:50 over de finish te komen. Iets eerder, in 3:46:28 was Cor Hamels al gefinisht als 27ste 
bij de M55. Iets later werd Martijn Gennisse 89ste bij de M45 in 3:50:58. Leon Goor deed er 4:25:29 
over en werd 120ste bij de M55. Bart van Leeuwen deed het wandelend in bijna 10 uur.  
 
Zondag 3 oktober werd in de stromende regen gestart voor de halve marathon van Capelle. Bij de 
finish was het gelukkig droog, maar veel lopers kwamen zichtbaar getekend aan de finish. Op de 
halve marathon liepen Joris en Ton Wulfert voor Fortius. Joris werd bij de MSen twaalfde in een 
keurige 1:24:06. Ton liep bij de M55 en werd net binnen de twee uur twintigste: 1:59:11. Er was ook 
veel belangstelling voor de 30 km. Ewoud van Houwelingen en Kees Prins liepen bij de M35 
kennelijk samen want ze finishten in dezelfde tijd (2:17:24) als negende en tiende in hun categorie. 
Bij de MSen liep Jeffrey Derkx als 35ste 2:52:35. M45 Marco Huijsdens werd in 2:54:09 26ste. 
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Tijdens de Leiden Marathon op 10 oktober deden twee Fortiusatleten mee aan de halve marathon. 
Mark Walgers werd bij de MSen 224ste in 1:38:33. Bij de M60 werd Carel van de Koppel 81ste in 
2:02:31. 
 
WEDSTRIJDKALENDER 
 
Hieronder volgt een lijst met wedstrijden in de regio voor de komende maanden. Het lijkt een 
kalender van voor de pandemie. Toch is het aan te raden vooraf de sites te bezoeken alvorens op 
pad te gaan. Natuurlijk kijken we ook speciaal uit naar de Drechtstadloop op zondag 14 november op 
het Statenplein. Nu maar hopen dat de stijgende besmettingen geen restricties voor de kalender 
gaan opleveren. Ook aandacht voor de Wantijparkloop en de Schapenkoppencross. 
 
Oktober 
 

23 Rotterdam  Marathon   www.nnmarathonrotterdam.nl 
30 Gorinchem  Typhoonloop  www.avtyphoon.nl 
31 Delft   02:00 Droomtijdloop https://droomtijdloop.nl 
 
November 
 

6 Woudrichem  Vestingstad Run  www.altenaroadcircuit.nl 
14 Dordrecht  Drechtstadloop  www.drechtstadloop.nl 
20 Monster  Halve Marathon  www.halvemarathonvanmonster.nl 
21 Nijmegen  Zevenheuvelenloop www.zevenheuvelenloop.nl 
21 Oosterhout  Scorpio/cross  www.atvscorpio.nl 
27 Papendrecht Cirkel Loop   www.avpassaat,nl 
27/28 Tilburg  Warandeloop  www.warandeloop.nl 
28 Dordrecht  Wantijparkloop  www.fortiusdrechtsteden.nl 
28 Spijkenisse  Spark Marathon  www.spijkenissemarathon.nl 
 
December 
 

18 Dordrecht  Schapenkoppencross www.fortiusdrechtsteden.nl 
 
 

[Advertentie] 
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Het organisatieteam van de DrechtStadLoop is nog op zoek naar vrijwilligers. 
 
Aanmelden kan via: vrijwilligers@drechtstadloop.nl 
 
Alle informatie over de DrechtStadLoop vind je op onze nieuwe website: https://drechtstadloop.nl/ 
 
Datum: 14 november 2021  Start en finish: Statenplein, Dordrecht. 
 
Nieuwtjes op Facebook, Instagram en Twitter. 
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FORTIUS WANTIJPARKLOOP 2021 
 
Op zondag 28 november 2021 wordt de bekende en 
aloude Wantijparkloop in Dordrecht 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 voor-ingeschreven worden t/m woensdag 24 november 23:59 via www.inschrijven.nl. 
Voor-inschrijven voor de jeugdlopen t/m 13 jaar is gratis, voor de 10 en 5 km is € 5,00. 
Na-inschrijven voor de jeugdlopen t/m 13 jaar is € 2,00, voor de 10 en 5km is € 7,00. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 Inschrijfbureau open vanaf 9:45 
 Start 1km meisjes en jongens, geboortejaren 2012 t/m 2015 11:00 
 Start 2km meisjes en jongens, geboortejaren 2008 t/m 2011 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 en 5 km, dames en heren (1, 2, en 3) 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 06-28201724 
of per e-mail: maarten@vogelezang.nl 
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf, 
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 
 

KOGELSLINGERWEDSTRIJD VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN D 
 

[door Piet Barends] 
 
Woensdagmiddag 13 oktober 2021 werd tijdens de 
pupillentraining de eerste onderlinge wedstrijd voor pupillen 
en junioren D gehouden. Jongens D en een enkele pupil 
hadden al eerder met onderlinge werpwedstrijden 
meegedaan, maar nu was er een wedstrijd alleen voor hen. 
In eerste instantie was de wedstrijd gepland op 6 oktober, 
maar daar Wessel de Lange dan een soort proefexamen 
moet afleggen en hij de pupillen A1 hierbij nodig had, werd 
de wedstrijd een week opgeschoven. Helaas kon de 
mevrouw, die Wessel moest beoordelen op 6 oktober niet 
komen en werd de beoordeling ook een week 
opgeschoven, zodat de pupillen A1 weer niet mee konden 
doen. Hierdoor waren er slechts 5 deelnemers, daar twee 
jongens D, die hadden toegezegd te komen, niet kwamen 
opdagen. De derde kwam wel, zij het enigszins te laat. Er 
werd dus begonnen met vier meisjes (3 pupillen A2 en 1 
pupil B). De pupillen A2 wierpen met een kogel van 2 kg en 
de pupil B met een kogel van 1 kg. 
De wedstrijd op zich was wel een groot succes met 
persoonlijke records voor iedereen en een clubrecord (zij 
het officieus) bij de meisjes pupillen A, dat maar liefst vier 
maal werd verbeterd. 
Na de eerste ronde stond iedereen nog gelijk, daar iedereen een ongeldige poging had (voor uit de 
ring stappen, in het net werpen of buiten de sector werpen). Bo van Driel was de eerste die het 
officieuze clubrecord van Allison van Meggelen verbeterde en bracht op 16,41 m, waarna Allison een 
ongeldige poging had. Vervolgens bracht Bo het clubrecord op 18,70 m en wierp Allison iets minder. 
Eloïse van Well had ondertussen een topdag en verbeterde zich bijna met elke worp. In de vierde 
ronde nam Allison de leiding en het clubrecord over (20,67 m) om het tenslotte in haar laatste poging 
te brengen op 22,88 m. Ondertussen was Thijs Haak ingestroomd en na een ongeldige poging was 
hij op stoom gekomen om tenslotte een geldige worp van 18,98 m af te leveren. Eloïse was 
ondertussen tot 15,64 m gekomen. 
Daar er nog veel tijd over was, werd besloten nog een tweede wedstrijd te houden met vier pogingen. 
Omdat iedereen toch wel enigszins vermoeid begon te raken werd er besloten alleen de prestaties te 
noteren, als die beter waren dan bij de eerste wedstrijd. Dit lukte niemand behalve Eloïse, die in haar 
allerlaatste poging het door haar op dat moment persoonlijk gestelde doel van 16 meter bijna haalde 
(15,90 m). 
 

Vlnr: Thijs, Gemma, Bo, Eloïse en Allison . 
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Bij een volgende (onderlinge) wedstrijd zullen de meisjes 
A2 meisjes D zijn geworden en wacht er weer een nieuw 
(nog steeds officieus) record, want er is nog geen record 
voor de meisjes D. 
 
Beste resultaten: 
Naam categorie gewicht afstand 
Thijs Haak JD 3 kg 18,98 m 
Allison van Meggelen MPA2 2 kg 22,88 m 
Bo van Driel MPA2 2 kg 18,70 m 
Eloïse van Well MPA2 2 kg 15,90 m 
Gemma Doff MPB 1 kg 18,15 m 
 
 
Foto´s bij dit artikel: 
Vita van Dorp 
 
 
 
 
 

WERPMEERKAMPEN IN VLAARDINGEN 
 

[door Piet Barends] 
 
Op zondag 17 oktober 2021 trokken een aantal atleten (voornamelijk meisjes) met hun ouders en 
begeleiders naar Vlaardingen om deel te nemen aan een werpmeerkamp. 
De mensen van Fortuna Vlaardingen zijn altijd wel in om wedstrijden te organiseren met  nummers 
die atleten officieel nog niet mogen doen (denk aan alle langere sprintnummers voor pupillen). Maar 
als de KNAU dit gedoogt, is er geen reden om niet deel te nemen. 

Actiefoto’s:  Gemma    Bo     Eloïse . 

Allison heeft na deze wedstrijd het 
clubrecord bij de meisjes pupillen A 
met 22,88 m stevig in handen. 
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Alison van Meggelen kwam uit op de werptweekamp kogelstoten-
discuswerpen en mocht daarom ook deelnemen aan het nummer 
speerwerpen. Overigens alle A2 pupillen deden dat. 
De weersomstandigheden waren nu niet direct optimaal voor een 
wedstrijd. Niet al te hoge temperaturen en zo nu en dan een koude 
wind. Gelukkig regende het niet. 
Er werd over het algemeen behoorlijk tot goed gepresteerd en 
iedereen ging met ten minste één persoonlijk record naar huis, al 
telde dat van Julia van Dorp eigenlijk niet mee. Fortuna is de enige 
vereniging in Nederland waar de meisjes B bij een werpvijfkamp 
met een gewicht van 5,45 kg werpen in plaats van 7,26 kg, 
waardoor het officieuze clubrecord werpvijfkamp niet telt. Men 
gebruikte ook hier weer de verkeerde puntentelling, waardoor de 
punten van de werpvijfkamp opnieuw berekend moesten worden en 
zoals te verwachten duidelijk lager uitvielen. 
Het was niet mogelijk alle vijf de deelnemers op één foto te krijgen, 
dus werden het er twee. 
 
Uitslagen: 
Meisjes pupillen A2 kogel discus punten speer 
4 Allison v Meggelen 6,80 14,91 695 12,55 
 
Meisjes D kogel discus speer punten 
3 Lisa van Schaik 6,96 16,29 16,82 853 
 
Jongens C kogel discus speer punten 
3 Maxim van Dorp 8,92 23,28 23,14 1217 
 
Meisjes B kogelslingeren kogel discus speer gewicht punten 
3 Julia van Dorp 42,49 7,65 19,84 24,19 12,48 2425 
5 Yoni Markesteijn 31,51 7,01 13,87 13,63 11,82 1804 
 
 

 
 

PR-COMPETITIE TUSSENSTAND 
 
Op 30 oktober kunnen er tijdens de Indoor Recordwedstrijd nog punten verzameld worden voor de 
PR-competitie. In sommige categorieën kan dat nog tot verschuivingen leiden. 
Standen aan kop: 
 
Jongens pupillen  Meisjes pupillen 
1 Sjors van der Laan 150 1 Fleur de Bruin 135 
2 Noah van Bezooijen 140 2 Merel de Bont 115 
3 Jesper van Leeuwen 135 3 Amber Jansen 110 
4 Boaz Bakker 115 4 Isabel Rook 110 
5 Florian Ophorst 115 5 Sofie Nagtegaal 110 

Jongens junioren  Meisjes junioren 
1 Tijn van Driel 195 1 Eva Blokland 170 
2 Ruben v Roosmalen 190 2 Lisa van Schaik 170 
3 Maxim van Dorp 180 3 Evy Wessels 145 
4 Kelvin Mol 145 4 Jil Vogelaar 135 
5 Lenn Boer 140 5 Anniek de Lange 110 

 
De complete tussenstand van de PR-competitie per 31 september 2021 staat op de website te lezen: 
Fortius Drechtsteden - Tussenstand PR-competitie op 30 september 2021 
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 SINTELBAAN 
 
Iedereen heeft wel eens van een sintelbaan gehoord, een met sintels verharde baan. 
Maar veel van onze huidige atleten hebben niet de ervaring er ooit in Dordt op te hebben 
gelopen. Zij weten niet beter dan dat er gelopen en ook aangelopen wordt op kunststof, 
soms tartan genoemd. Toch lag er in het verleden een sintelbaan in de Jager- en 
Windhondpolder. In 1987 werd die vervangen door een kunststofbaan en wie de 
geschiedenis van Fortius goed gelezen heeft weet dat het nogal wat voeten in de aarde 
heeft gehad voordat er een goedgekeurde baan was verwezenlijkt (zie nieuwsbrief mei 
2021). Later kwam er een kunststofatletiekbaan op de huidige locatie. Al 34 jaar is er dus 
geen sintelbaan in Dordrecht meer. Dat betekent dat al onze senioren nooit de ervaring 
van het trainen op een sintelbaan hebben meegemaakt en er hooguit wat masters zijn 
die er over mee kunnen praten. Hoewel, wie wel eens een wedstrijd in Alblasserdam 
heeft gelopen, mag ook meepraten, want daar heeft men pas vrij recent kunststof 
aangelegd. 
 
Eerlijk gezegd verbaasde het me niet zo dat de radioverslaggever in de voorbeschouwing 
van de voetbalwedstrijd Letland-Nederland wist te vertellen dat er om het voetbalveld in 
Riga een ‘wijde sintelbaan’ lag, zodat toeschouwers nogal ver van het veld zaten. 
Bovendien was er maar aan een kant een tribune en was er naast de sintelbaan een 
geluidswal opgeworpen om het geraas van treinen op de naastgelegen spoorlijn een 
beetje te dempen. Na zo’n voorbeschouwing krijg je toch een beetje het idee van een 
ontwikkelingsland. Hoe anders waren de beelden ’s avonds van de wedstrijd. Er lag een 
keurige tartanbaan met aan de zijde van de geluidswal nog eens acht extra sprintbanen. 
Het was de verslaggever die onderontwikkeld was en niet Letland. 
Voetbalverslaggevers heb ik nooit erg serieus genomen, dus het zij ze vergeven. Maar 
een dag later was het in een van onze kwaliteitskranten dat een atletiekverslaggever in 
een drie pagina’s tellend verhaal over de geheimzinnigste sprinter ter wereld, dezelfde 
fout maakte. Het deed aan de informatiewaarde van het verhaal over Olympisch 
kampioen 100 m Lamont Marcell Jacobs verder weinig af. Het was immers wel eens tijd 
iets meer te lezen over deze Italiaan (met Amerikaanse vader) die als vrij onbekende 
atleet met twee gouden plakken uit Tokio terugkeerde. Maar om nu te schrijven dat ‘hij 
vorige maand bij zijn huldiging in Desenzano del Garda, de plaats aan het Gardameer 
waar hij opgroeide, in een grommende Lamborghini een uur te laat de sintelbaan op 
kwam scheuren’, vond ik toch wel straf. Dan is er altijd nog internet waar foto’s en filmpjes 
van die huldiging te vinden waren. En wat blijkt? Ook daar lag een fraaie kunststofbaan. 
Zelfs de openingszin van het artikel waarin wordt gemeld dat de achtjarige Lamont zich 
aan de ijzeren poort van de plaatselijke sintelbaan meldde (het moet 2002 zijn geweest), 
zullen we maar met een korreltje zout nemen. Beelden uit die tijd heb ik niet kunnen 
vinden maar ik schat Desenzano toch hoger in dan Alblasserdam, want bij onze buren 
hebben ze nog geen gouden Olympiër kunnen huldigen.    
 
Vorige maand meende ik te moeten schrijven dat Nederland een atletiekland is 
geworden, maar gezien de onkunde van sportjournalisten zal er nog flink bijgeschoold 
moeten worden voor het werkelijk zo ver is. Neemt niet weg dat atleten gewoon hun ding 
maar moeten blijven doen.   
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AGENDA 

 
OKTOBER 
 
Zaterdag 30  Dordrecht  Indoor Recordwedstrijden 
 
NOVEMBER 
 
Zaterdag 6  Papendrecht Veldloopcompetitie 
 
Zondag 14  Dordrecht  Drechtstadloop 
 
Zaterdag 27  Oud-Beijerland Veldloopcompetitie 
 
Zondag 28  Dordrecht  Wantijparkloop 
 
 
 
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. 
Dit geldt gedurende de coronacrisis ook voor trainingen en groepslessen. 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBRIEF: 
 

Uiterlijk op 15 november 2021 op het volgende e-mailadres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
  
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van november 2021.  
 

Logo door Elise Beljaars 
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