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Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en 
is bedoeld voor alle leden van FORTIUS. Bij 
Fortius zijn mogelijkheden voor jeugd- en 
wedstrijdatletiek, recreatief hardlopen, nordic 
walking, worstelen, fitness, thaiboksen, 
aerobics, zumba, streetdance, yoga en 
sportief wandelen. De volgende nieuwsbrief 
zal in oktober verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk 
tot 15 oktober sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

Bezoek ook onze FORTIUS website voor de 
meest actuele informatie over onze 
activiteiten: 

www.fortiusdrechtsteden.nl 
 
De nieuwsbrief wordt per email toegezonden 
aan alle leden die hun mailadres hebben 
doorgegeven aan de ledenadministratie. Zorg 
er voor dat het mailadres actueel blijft zodat u 
geen nieuwsbrief mist.  



 

 

  
VAN DE REDACTIE 

[door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
We pakken de draad weer op. Een maand hebben we overgeslagen, dat deden we als 
Parthenon nieuwsbrief al jaren zo en blijven we nu doen als Fortiusnieuwsbrief. Er blijkt 
gewoon niet genoeg nieuws te zijn om half juli met een nieuwsbrief te komen. En 
bovendien, de redactie wil ook wel eens op vakantie. 
Maar nu zijn we daar weer met een goed gevuld nummer. En dat is met dank aan 
kopijschrijvers, maar ook aan alle wedstrijdatleten die er voor zorgden dat er iets te 
schrijven was. Nu bijna iedereen weer stevig aan het sporten is, zijn er de komende 
maanden genoeg evenementen waarover iets te noteren valt. Ook voor onze andere 
geledingen binnen onze club. Kom op, laat eens iets van jullie horen. 
In dit nummer aandacht voor de bijzondere Seuterloop, waar Calvin Ducreay werd 
herdacht (bladzijde 4). 
Opmerkelijk zijn de Nederlandse werprecords van Joop van den Brink in de categorie M85 
(bladzijde 5). Misschien kan iemand eens bij hem langs om een interview te maken met 
deze bijzondere atleet? 
Verder veel clubrecords, prima competitieresultaten, wegwedstrijden en veel verslagen 
van onze jeugd. Twee jeugdleden mochten zelfs de ploeg van het WK binnenhalen en 
schreven daar een goed verhaal over. 
Van het bestuur dit keer nog geen bulletin, maar slechts de mededeling dat in november 
gestart gaat worden met de verbouwing van de kantines tot één honk voor de club. En 
nieuws over de clubkleding, die er aan zit te komen. Volgende maand lopen we er wellicht 
allemaal in rond.   
En voor de volgende nieuwsbrief: 
Stuur verslagen, foto’s en andere kopij naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 oktober 2017: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versturen Nieuwsbrief 
De redactie van de nieuwsbrief is samen met de ledenadministrateur, René Bellaart, druk 
bezig om te bekijken hoe we met de nieuwsbrief zoveel mogelijk leden kunnen bereiken. Een 
e-mail adres is dan van nut. Mocht u vermoeden dat uw e-mail adres niet bekend is bij de 
ledenadministratie, geef dit dan even door aan de ledenadministratie op: fortius@pi-ad.nl  

 
  

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

René Bellaart  
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EERBETOON AAN CALVIN DUCREAY 
 

[door Mark Prins] 
 

Eerbetoon aan Calvin Ducreay tijdens de Seuterloop in ’s-Gravendeel 
 

Om de plotseling overleden trainer Calvin 
Ducreay eer te betonen, namen wij als A1 
groep deel aan de 33e Seuterloop op 
donderdag 17 augustus. 
Zo vaak heeft Calvin ons langs de Kreek 
staan aanmoedigen, net voor de bocht. 
Vrijwel geen training sloeg hij over en altijd 
had hij een goed humeur. Hij stimuleerde 
ons om wedstrijden te lopen, maar 
omgekeerd hadden wij Calvin zo ver 
gekregen dat hij – net na zijn pensionering – 
weer eens in ’s-Gravendeel mee zou doen. 
Helaas mocht het niet zo zijn. 
Met dank aan de organisatie (vooral speaker 
Harry) liepen we allemaal onder startnummer 
 

1: CALVIN DUCREAY † 
 

Iedereen droeg een wit T-shirt met Calvin’s 
afbeelding en een zwarte broek. Het doel 
was om de 5 kilometer te lopen in de tijd die 
Calvin had willen lopen, namelijk binnen het 
half uur. Natuurlijk slaagden we daar keurig 
in met 29:57. Onderweg trokken we veel 
bekijks en menig Seuter (bijnaam voor 
inwoner van ’s-Gravendeel) vroeg, wie die 
man op het T-shirt was. In zo’n rustig tempo 
konden we dan over onze geliefde trainer 
praten. Na de emotionele finish was het een 
tijdlang stil in de omkleedruimte.  
 

Calvin, we zullen je missen 
 
 
Ontvangen reactie van Calvin’s zus: 
Bedankt voor het shirt en het fotoboek. En ook 
voor alles wat jullie gedaan hebben en alle 
aandacht. Het heeft een verdrietig moment 
speciaal en memorabel gemaakt. Zal altijd terug 
kijken op alle momenten. Ik wil iedereen 
bedanken voor hun inzet en aandacht voor 
Calvin. Ik weet zeker dat hij van boven gekeken 
heeft en ook trots geweest zou zijn bij de 
Seuterloop. 
Nogmaals bedankt.  
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 

Drie Nederlandse records voor Joop van den Brink 
 
Joop van den Brink heeft zaterdag 26 augustus tijdens een wedstrijd in 
Papendrecht een geweldige prestatie geleverd door niet minder dan drie 
Nederlandse records in de categorie M85 te verbeteren. Joop wist van tevoren dat 
het er in zat, want tijdens de onderlinge Fortius werpwedstrijden was het hem al 
eens gelukt om voorbij de bestaande Nederlandse records te komen. Prestaties 
die op een onderlinge wedstrijd geleverd worden kunnen echter niet als 
Nederlands record worden erkend en daarom had Joop zich ingeschreven voor de baanwedstrijd van 
Passaat. Hij slaagde ruim in zijn aanval op de records. Met de discus verbeterde hij het Nederlands 
record naar 19,57 m (het oude record was 18,77 m). Bij het kogelstoten liet hij de kogel op 8,28 m in 
het gravel ploffen, een verbetering van het oude record met 77 centimeter. De speer wierp hij naar 
19,97 meter, waarmee hij het Nederlands record speerwerpen met bijna zes meter verpulverde (was 
14,01 m). 
 
 

CLUBRECORDS 
 
De hierboven vermelde prestaties van 
Joop van den Brink werden ook meteen 
opgetekend als Fortius-clubrecords bij 
de M85. Joop slaagde er op 5 
september tijdens de onderlinge 
werpwedstrijd van Fortius in zijn record 
discuswerpen nog te verbeteren naar 
20,12 m. Niet geldig als Nederlands 
record, maar wel als clubrecord. 
Quinten van der Elst verbeterde tijdens 
de C-Spelen op 26 augustus in 
Amsterdam het clubrecord 300 meter 
bij de jongens junioren C naar 38,87. 
Het record stond reeds op zijn naam.  
Op zaterdag 2 september liepen 
Quinten van der Elst, Yannick de 
Burbure, Duane van Dijkhuizen en Ivar 
de Koning op de “Open Hoeksch 
Estafette & Werpen” in Oud-Beijerland 
een nieuw clubrecord voor jongens 
junioren C op de 4 x 100 meter 
estafette. Het oude record van 48,77 
werd verbeterd naar 47,98. 
 
 
 

Trotse clubrecordhouders 4×100 m Jongens Junioren C. 
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Tijdens de onderlinge werpwedstrijd van 5 september werden drie nieuwe clubrecords gevestigd 
door Dini Grootenboer in de klasse V70: kogel 6,40 m, discus 13,43 m en speer 12,69 m.  
 
Jurgen van Berkum bereikte enkele dagen voor 
de landelijke finale in de masterscompetitie de 
leeftijd van 50 jaar. De finale werd op 10 
september in Nijmegen gehouden en Jurgen 
verbeterde er meteen drie clubrecords in de 
categorie M50: hoog 1,70 m, ver 5,96 m en 400 
meter 55,33. De oude records op de 
springnummers stonden op naam van Joop van 
den Brink, het oude clubrecord op de 400 meter 
was in handen van Henk Barends. 
 
Eveneens tijdens de mastersfinale verbeterde 
Irene Vink het clubrecord 1500 meter voor V55 
naar 6:09,40. Het oude record stond met 6:26,6 
op naam van Mieke van der Fluit.  
 
Ook op de estafette sneuvelde een clubrecord tijdens de mastersfinale. Robert Florusse, Mathieu 
Scheffers, Gerard van Dijk en Rens van der Elst liepen de 4 x 100 m in 50,77 en dat was 0,65 s 
sneller dan het clubrecord M35 dat in mei van dit jaar in een iets andere samenstelling werd gelopen.  
 
 
 
Ook de 10-bestenlijsten van Fortius staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet 
Barends, Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius/ranglijsten-10-besten-fortius. 
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie. 
 
 

 
 

[Advertentie] 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jurgen van Berkum voor zijn clubrecord hoog M50 (1,70 m) 
tijdens de mastercompetitie. 
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CLUBKLEDING 
 

[door de Fortius kledingcommissie: Amarenske Buizer, Anja van Giels, Sigrid Florusse en Evelien van Zwanenburg] 
 

Voor competitiewedstrijden van atletiek is een clubtenue verplicht. Voor overige wedstrijden en 
trainingen is het leuk om in een Fortius shirt te sporten. Het Fortius clubtenue bestaat uit een 
shirt/singlet/topje in de kleur cyaan (met daarop het Fortius logo) en een short/tight in de kleur zwart 
(dat mag een broek van een willekeurig merk zijn). De overgangstermijn van de clubkleding is 1 juli 
2017 t/m 31 december 2017.Tot het eind van het jaar mogen de Hercules en Parthenon clubtenues 
dus ook nog gedragen worden. Het Fortius wedstrijdshirt, -singlet en –topje zijn ontworpen door 
Elise Beljaars. 
  
Macron is de leverancier van onze 
(wedstrijd)kleding. De (wedstrijd)kleding van 
Fortius is te koop via de webshop van 
Fortius/Macron: 
http://fortius.macron.store/macron.store/  
Naast de wedstrijdkleding zijn de Fortius hoodies 
nu ook via de webshop te koop, net als andere 
kleding zoals jasjes, broeken, kickbokskleding en 
tassen. Alle bovenkleding (shirts, jasjes) is bedrukt 
met het Fortius logo, de lange en korte broeken 
niet.  
 
Let op: de wedstrijdshirts en -singlets (hemdjes) zijn 
op dit moment nog niet leverbaar. Naar verwachting 
zijn ze vanaf eind september leverbaar en zullen 
dan op de webshop worden geplaatst waarna ze 
besteld en gekocht kunnen worden. 
 
Zoals te lezen is op de webshop, wordt de kleding na 
bestelling thuisbezorgd. Boven € 60 is dat gratis. 
Kleding kan ook gepast en betaald worden in de Macron store op de Keerweer 53 in Dordrecht (een 
zijstraat van de Rijksstraatweg). Door met elkaar kleding te bestellen (zoals hoodies) en op een 
adres te laten afleveren, kan je zelf ook zorgen voor een gratis levering. 
 
Zodra de wedstrijdkleding beschikbaar is, zullen ook een paar pas- en verkoopavonden in de Fortius 
kantine worden gehouden, zodat iedereen in de gelegenheid is om de kleding te passen en ter 
plekke te betalen. 
 
Misschien hebben jullie toch al atleten met een wedstrijdsinglet gezien. Dat klopt. Speciaal voor de 
landelijke finale van de mastercompetitie op zondag 10 september is door Macron op 7 september 
een pre-order geleverd van alleen wedstrijdsinglets. De masters konden daardoor bij de finale in het 
nieuwe clubtenue uitkomen.  
 
Voor de pupillen die op 9 september aan de pupillencompetitie meededen 
is door Macron een gratis shirt geleverd omdat het officiële wedstrijdshirt niet op tijd klaar was. Dit is 
geen officieel clubshirt en kan daarom volgend jaar niet tijdens de competitiewedstrijden worden 
gedragen.  
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

Nils Mulder wint zilver op NK 
 

Fortiustrainer Nils Mulder heeft donderdag 13 juli in Utrecht zilver gewonnen op het Nederlands 
kampioenschap polsstokhoogspringen. Nils, die als atleet uitkomt voor Haag Atletiek, sprong 5,25 m 
hoog. De Nederlandse titel ging naar Menno Vloon van AV Lycurgus. Het brons was voor Dordtenaar 
Rutger Koppelaar, die in 2008 de overstap maakte van Parthenon naar Ilion in Zoetermeer. 
Het onderdeel polsstokhoogspringen werd verwerkt op het Vredenburg in het centrum van Utrecht. 
De overige disciplines van de NK atletiek werden van 14 t/m 16 juli  afgewerkt op de atletiekbaan 
Maarschalkerweerd in Utrecht. Er deden geen atleten van Fortius mee aan deze NK atletiek voor 
senioren.  
 
 

Broers Van Dijkhuizen winnen brons op nationale kampioenschappen 
 

In het weekend van 26 en 27 augustus werden in Amsterdam 
voor de 50e keer de nationale C-spelen - de officieuze 
Nederlandse kampioenschappen voor C-junioren - 
georganiseerd. Duane van Dijkhuizen slaagde er op zondag 
27 augustus in om een plaats op het podium te veroveren. Met 
3,60 m won hij brons bij het polsstokhoogspringen. Yannick de 
Burbure leverde bij het kogelstoten een goede prestatie door 
met 13,70 m zevende te worden. Ivar de Koning werd in 
46,86 s 16de op 300 meter horden. De 100 meter vlak liep Ivar 
in 13,21, waarmee hij niet verder kwam dan de series.  
Ook op zaterdag 26 augustus was Fortius al met vier atleten 
vertegenwoordigd in Amsterdam en werden successen 
geboekt. Quinten van der Elst liep een snelle 300 meter 
waarbij hij zijn persoonlijk en clubrecord flink verbeterde naar 
38,87, helaas net niet voldoende voor de finale. Hij werd er 
negende mee. Quinten liep ook een 150 meter waarbij hij met 
18,36 net boven zijn persoonlijk record bleef en 16de werd. 
Nynke Kuipers deed op de eerste dag van de C-spelen mee 
aan het polsstokhoogspringen. Zij ging over een hoogte van 
2,60 m en werd daarmee zesde. Marit Uilhoorn liep de 800 
meter en eindigde met een tijd van 2:35,22 als 32ste. 
Een week later werden in het Olympisch Stadion in 
Amsterdam de D-spelen, de grootste nationale wedstrijd voor 
D-junioren gehouden. Yuma van Dijkhuizen evenaarde de 
prestatie van zijn grote broer Duane door eveneens brons te 
winnen bij het polsstokhoogspringen. Hij ging over 2,10 m, 
precies dezelfde hoogte als de nummer twee, maar omdat 
Yuma meer pogingen had gebruikt kreeg hij de derde plek 
toebedeeld. Op de 80 meter liep hij in 11,73 een persoonlijk 
record.  
Julia van Dorp deed bij de meisjes mee aan de 60 meter en het verspringen. De 60 m liep ze in 9,67 
en haar prestatie in de verspringbak was 3,58 m.  

Duane (boven) en Yuma (onder) halen 
allebei brons bij de Nationale Jeugdspelen.
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Rens van der Elst en Sandy van der Heydt op EK Masters 
 

Van 27 juli tot 6 augustus 2017 vonden in Aarhus in Denemarken de Europese kampioenschappen 
atletiek voor masters plaats. Fortiusatleten Sandy van der Heydt en Rens van der Elst namen deel.  
Rens van der Elst schreef een persoonlijk verslag voor deze nieuwsbrief. 
 

Hoewel het begin van dit jaar niet het beste was qua trainingen 
en uitslagen, vanwege wat ziekte en drukte op het werk, was de 
planning voor de zomervakantie allang gemaakt. De laatste 
jaren voornamelijk Spanje vanwege de wens van mijn meiden 
voor zon en strand, werd het dit jaar anders en wel als 
bestemming Denemarken. Niet vanwege het aantal zonne-uren 
dit keer, maar vanwege het EK masters. Een wedstrijd voor 
oude mannen en vrouwen zoals mijn collega’s wel eens 
gekscherend zeggen, maar voor mij een andere wedstrijd met 
een andere sfeer en andere spanning. 
Uiteraard weet ik dat ik geen enkele kans maak de series door 
te komen, maar gezien de opgegeven tijden in mijn 
leeftijdsklasse ben ik ook niet de langzaamste. 
Net als twee jaar geleden in Lyon werd het dit keer de 200 m en 
de 400 m, maar nu wel ondersteund door supporters. Met mijn 
vrouw, beide dochters en zoon, werd er twee dagen stevig 
aangemoedigd. Want ja, iedereen wilde papa opeens zien 
lopen op een EK, en moest daarvoor wel aanmoedigen. Mede 
aangemoedigd door Sandy van der Heydt en familie (ook 
Fortius), die deelnam aan kogelstoten en discuswerpen, had ik 
volgens mij het grootste aantal supporters in het stadion. 
Op zondag melden in het stadion en even sfeer proeven en op 
maandag aantreden voor de 400 m. Heerlijk weer, boven de 20 
C en weinig wind in het stadion, brachten mij in de tweede 
serie naar een tijd van 60,08 . In eerste instantie licht 
teleurgesteld maar toch maar een halve seconde boven mijn 
persoonlijk record uit 2014. Drie jaar ouder en dan maar een 
halve seconde verliezen bracht mij weer naar de werkelijkheid 
terug: dat het misschien toch wel mee viel. Uiteraard zijn er veel 
die harder lopen. Het feit dat de winnaar van de finale binnen 
52 seconde finisht, geeft wel het niveau aan. 
Op donderdag weer terug voor de 200 m. Dit keer was de lucht 
iets donkerder in Aarhus en viel de regen met bakken uit de 
hemel. In mijn serie werd het gelukkig wat droger en in een 
kleine miezer liep ik voor mijn gevoel een betere 200 m dan de 
eerdere 400 m. Dit werd bevestigd door de tijd: 26,86 s. Ook 
hier heel dicht in de buurt van mijn persoonlijk record uit 2014 
(slechts 0,1 erboven), dus met een tevreden gevoel de dag 
afgesloten. Ter vergelijking: de eerste in de finale loopt dan nog 
altijd een 23 laag. Dat dit ex-toppers zijn is wel duidelijk, maar dat mag mijn pret niet drukken. 
 

In het oranje lopen voor Nederland was dit mijn wedstrijd van het jaar en gaan de gedachten al langzaam naar 
Spanje (WK) volgend jaar, wie weet daar dan een lage 59-er en een lage 26-er? De concurrentie zal dan weer 
groter zijn met snelle Amerikanen maar ach, dat staat wel weer leuk in de call room, mijn wat minder brede 
torso naast die van hen, die uit hun singlet barsten.  
 

De meeste dromen zijn bedrog, maar met een beetje trainen moet dit toch mogelijk zijn!? 
 

Rens aan de start van de EK 200 m. 

Sandy met de kogel op datzelfde EK in Aarhus. 
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Competitieploegen masters vierde en negende van Nederland 
 

Zondag 10 september stond Fortius in Nijmegen met twee competitieploegen in de landelijke finale 
voor Masters. Er zijn maar weinig clubs die het klaarspelen om met zowel een vrouwenploeg als een 
mannenploeg de landelijke finale te bereiken, maar Fortius was het gelukt. Er ontwikkelde zich een 
spannende strijd tussen de beste mastersteams van Nederland. De mannen van Fortius lagen lange 
tijd op koers om het podium te gaan halen, maar werden uiteindelijk toch voorbijgestreefd door Altis 
uit Amersfoort, die bij het speerwerpen een Tsjechische 60-meterwerper uit de hoge hoed toverde. 
De Fortiusmannen kwamen 81 punten te kort voor een podiumplaats en werden met 6854 punten 
vierde. Het vrouwenteam van Fortius bleef zonder echte uitschieters goed overeind tussen de 
landelijke topteams en eindigde met 5241 als negende. 
 
Mannen 
 

In de mannenploeg was Ruben van Ameijden (M35) als eerste aan de beurt. Met een discusworp van 38,42 m 
haalde hij de eerste 665 punten op voor Fortius. Later op de dag stootte Ruben 13,46 m met de kogel en 
wierp hij 39,87 m met de speer, bij elkaar goed voor nog eens 1223 punten. Zijn trainingsmaat Robert 
Florusse (M35) wierp 32,61 m met de discus en 36 meter met de speer.  
Mathieu Scheffers (M35) en Ko Florusse (M65) liepen de 100 meter.Voor Mathieu was het voor het eerst sinds 
lange tijd dat hij weer eens een individuele 100 meter liep. Hij dook in 12,98 net onder de 13 seconden. Ko 
scoorde in 13,75 676 punten voor Fortius.  
Jurgen van Berkum was enkele dagen vóór de competitie-
finale 50 jaar geworden en dat betekende dat zijn toch altijd al 
goede prestaties nog eens extra veel punten opleverden. Op 
alle drie zijn onderdelen behaalde hij het hoogste punten-
aantal van alle deelnemende atleten. Het waren er bij elkaar 
2485. Daar moest hij 1,70 m hoog (foto op blz 6) en 5,96 m 
ver voor springen en de 400 meter in 55,33 lopen. Fortius’ 
tweede 400-meterloper Rens van der Elst (M45) had het 
zwaar, maar wist er toch nog 61,63 uit te persen.  
Op de 1500 meter deden Erwin van Diemen (M45) en Arend 
de Jager (M50) een poging tot het spelen van een 
ploegenspel, waarbij Erwin probeerde Arend zoveel mogelijk 
uit de wind te houden. Het resultaat was een eindtijd van 
4:43,46 voor Arend en een DNF voor Erwin.  
Gerard van Dijk  (M45) liep in 25,83 een goede 200 meter. 
Mark Uilhoorn (M50) deed als tweede man mee op het 
maximale aantal van drie onderdelen: kogel 9,01 m, ver 
3,96 m en hoog 1,35 m.  
De 4 x 100 meter liepen de Robert, Mathieu, Gerard en Rens 
in 50,77, een nieuw clubrecord M35.  
 
Vrouwen 
 

In de vrouwenploeg presteerde iedereen naar behoren, maar 
er werd gemiddeld geen hogere puntenscore behaald dan in 
de voorgaande wedstrijden. Joke Torbijn (V55)  bleef met 
15,48 op de 100 meter, 1,10 m hoogspringen en 31,97 op de 
200 meter wat onder haar gebruikelijke niveau, al leverde het 
bij elkaar toch nog 1792 punten op. Tweede 100-meter-
loopster Anja van Giels (V50) liep 16,34.  
Wil Florusse (V65) was voldoende hersteld van haar 
pinkblessure om weer te kunnen discuswerpen en haalde met 
haar prestatie van 21,25 m 610 punten binnen. 

Het ploegenspel van Erwin en Arend. 

Evelien moederziel alleen in de discuskooi. 
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Evelien van Zwanenburg (V45) leverde met 27,13 m haar beste jaarprestatie bij het discuswerpen (zie foto op 
de vorige bladzijde) en haalde bij het kogelstoten een afstand van 9,60 m en 667 punten. Jeanine Katsman 
(V45) stootte 8,41 m met de kogel. Sigrid Florusse (V35) deed het goed in de verspringbak. Met 4,33 m 
benaderde ze haar persoonlijke record tot op 1 centimeter na (563 punten). 
Carine Banga (V45) had op de 400 meter een moeilijk moment door de wind, maar herstelde zich goed en 
finishte in 71,01 s (648 punten). Irene Vink (V55) liep de voor haar begrippen korte afstand van 1500 meter. 
Ze deed dat in 6:09,20, een clubrecord V55, en haalde voor Fortius 602 punten binnen.  
Op de 4 x 100 meter estafette kwam Nanine Brekelmans (V40) in actie als derde loopster. Met Sigrid als 
startloopster, Carine als tweede en Anja als slotloopster kwam de Fortiusploeg binnen in 60,05 s. 
 
  

 
 
 
De organiserende vereniging Nijmegen Atletiek verzorgde na de wedstrijd een barbecue waar door 
de Fortiusatleten gretig gebruik van werd gemaakt. Het was een gezellige afsluiting van een 
succesvolle dag.  
 
Tot slot een woord van dank aan ons onvolprezen jurylid Frans Jaspers, die ook tijdens de finale 
weer van de partij was. 
 
 
 
 
 

De complete masterploegen in Nijmegen. 
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Overige baanwedstrijden 
 

De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder “Uitslagen”: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
Hieronder in vogelvlucht de uitslagen van de afgelopen twee maanden, voor zover ze nog niet elders 
in deze nieuwsbrief zijn opgenomen. 
 
Op donderdagavond 13 juli organiseerde PAC in Rotterdam een baanwedstrijd met als enige 
onderdeel een 5000 meter. De door PAC gepubliceerde uitslagen zijn weinig overzichtelijk, maar na 
bestudering van de vooraf gepubliceerde deelnemerslijsten wordt duidelijk dat Bas Nagtegaal (M65) 
de enige atleet van Fortius was die aan deze wedstrijd deelnam. Bas liep de 5000 meter in 21:57. 
Hij komt met die tijd vast en zeker op de Fortius 10-bestenlijst M65 te staan, die we eind dit jaar 
hopen te kunnen publiceren. 
  
Tijdens een wedstrijd in het baancircuit van PAC in Rotterdam liep Tibo Visser donderdagavond 24 
augustus de 800 meter in 2:02,10. De B-junior van Fortius was er de snelste van de avond mee en 
liet ook alle senioren en A-junioren achter zich.  
 
Aan de baanwedstrijd voor alle categorieën van Passaat op zaterdag 26 augustus deed een flinke 
groep B-junioren van Fortius mee. Levi Casilio won twee sprintafstanden in zeer snelle tijden. De 
100 meter won hij in 11,47 en de 200 meter in 23,54. Met deze tijden rende hij meteen de Fortius 
10-bestenlijsten voor junioren B binnen.  
Finn Joosten deed het goed op de werponderdelen. Het speerwerpen won hij met een mooie worp 
van 41,38 m. Bij het discuswerpen werd hij met 33,97 m tweede en bij het kogelstoten werd hij 
tweede met 11,26 m. 
Tes van Noort zette met 28,91 een mooie tijd neer op de 200 meter, waar ze tweede werd. Sophie 
van der Spoel werd op die afstand derde in 29,37 en werd tweede bij het verspringen met 4,52 m. 
Emma Rijpers liep de 100 meter in 14,67 en de 200 meter in 30,95. Karlijn Schouten liep de 
afstanden in 14,67 en 30,95. 
 
 
 
Clubkampioenschappen 2017 – doe jij ook mee? 
 

De eerste Fortius clubkampioenschappen worden georganiseerd op zondag 1 oktober.  
 

Voor de pupillen zijn er meerkampen en een 600 of 1000 meter.  
Voor de junioren, senioren en masters zijn er losse onderdelen.   
Wegatleten en recreatieve lopers worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de onderlinge 
3000 meter die op het programma staat. 
 

Er zijn medailles voor de nummers 1, 2 en 3 bij de pupillen en voor alle pupillen die meedoen is er 
een diploma. Voor de junioren, senioren en masters zijn er geen prijzen en wordt uitsluitend 
gestreden om de titel van clubkampioen. 
 

Inschrijven kan op Atletiek.nu via deze link: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/16442/  
De inschrijving sluit op 22 september. Deelname is gratis, maar inschrijving is niet vrijblijvend. 
Inschrijven = deelnemen! 
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Kan je zelf niet meedoen door een blessure of iets dergelijks, maar ben je die dag wel beschikbaar? 
Dan is je hulp zeer welkom bij de opbouw, bij het klaarzetten van materiaal en het aan het eind van 
de dag weer opruimen. Meld je aan bij Fred Kuipers of Norwin Mingaars of door een mailtje te sturen 
aan juco@fortiusdrechtsteden.nl.  
 

Ouders van pupillen en junioren C/D kunnen zich bij de inschrijving van hun kind aanmelden als 
hulpouder.  
 
 
 
Indoor recordwedstrijd 28 oktober 2017 
 
Deze recordwedstrijd wordt elk jaar eind oktober georganiseerd, zodat pupillen en junioren die per 1 
november officieel overgaan naar een nieuwe leeftijdscategorie nog een laatste kans hebben om hun 
records te verbeteren in hun huidige categorie. De wedstrijd is voor de pupillen mini, C en B alleen 
toegankelijk voor leden van Fortius. Voor pupillen A, junioren, senioren en masters is er een open 
inschrijving. De inschrijving opent binnenkort via Atletiek.nu, link: 
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/inschrijven/16443/  
Let op: de inschrijving sluit op 18 oktober.  
 
Onderdelen 
Pupillen: meerkampen. 
Junioren, senioren, masters: 60m, 60m horden, kogel, ver, hoog, polshoog. 
 
Zorg voor de juiste spikespuntjes! 
De sportvloer in de atletiekhal is spikebestendig, maar al te lange of te scherpe puntjes zijn 
verboden. Gebruik daarom puntjes met een maximale lengte van 5 mm en een stompe punt, zoals 
bijvoorbeeld van Asics met typenummer TTP982/5mm. Te verkrijgen bij de betere sportzaken in 
Dordrecht en bij de Spikeshop in Reeuwijk. 
Ook toegestaan zijn de indoorpuntjes zoals die ook in Galgenwaard in Utrecht worden gebruikt: type 
Christmas tree, colour black, size 5 mm. Ook die hebben een vlakke onderkant. 
 
     fout:               goed:             goed: 
  
 
 
 
 
      
  
Bij het aantreffen van onjuiste spikes zijn de trainers, wedstrijdleiders en halbeheerders gemachtigd 
je te verwijderen uit de trainingen, wedstrijden of de sporthal. 
Het is verboden om met spikes de tribunes en balustrades te betreden. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
Van begin juli tot half augustus kon ik geen 
wedstrijden vinden waarbij de zoekterm Fortius iets 
opleverde. Pas op 17 augustus was de zomervakantie 
voor veel mensen weer ten einde en dat betekende 
zoals we de laatste jaren gewend zijn: de Seuterloop 
in ’s-Gravendeel. Maar deze Seuterloop had een 
bijzonder karakter vanwege het optreden van de 
loopgroep van Calvin Ducreay, die gezamenlijk met 
startnummer 1 en een foto van Calvin op de borst, 
zorgden voor een wel heel speciale herdenking van hun overleden trainer. We gaven dat nieuws een 
prominentere plaats in deze nieuwsbrief (bladzijde 4). 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15 oktober binnen zijn op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

Wedstrijden in augustus en september 
 

In de wedstrijd (we hebben het nog steeds over de Seuterloop) zorgde Anco Oomsen voor succes 
voor Fortius door als vierde te eindigen op de 10 km in 36:35. Verder noteerden we op de 23ste 
plaats Jan-Willem Mennink in 42:06. Ongetwijfeld waren er meer Fortiusatleten van de partij, maar 
het is dan moeilijk zoeken in een uitslag zonder clubvermelding. 
 

Op 23 augustus liep Jan Faes een 5 EM wedstrijd in Genderen. In de categorie M55 werd hij derde in 
een tijd van 32:48. 
 

Op 26 augustus werd in Baarle-Nassau het zogenaamde Bels Lijntje gelopen. In het verleden 
hadden we daar meestal veel Dordtse inbreng. Dit jaar moest Paul Hauser zich als enige 
vertegenwoordiger eenzaam hebben gevoeld. Hij liep overigens een recreatieloop, waar hij precies 
een half uur over deed. 
Een dag later ook een eenzame deelnemer tijdens de Nazomerloop in Schoonhoven. Dennis 
Kanselaar liep er de 15 km in 1:18:57, waarmee hij 25ste werd bij de mannen. 
 

Veel meer animo was er een week later op 2 september in Noordeloos. Daar werd voor de zevende 
keer de Loop naar de Pomp gelopen die telt voor het Grote Rivieren circuit. Bij de mannen senioren 
liep Anco Oomsen zich weer in de top-5 van de 10 km en behaalde daarmee belangrijke punten voor 
het klassement. In 35:45, beduidend sneller dan in ’s-Gravendeel, finishte hij als vijfde. Lennaert den 
Hoed deed het ook goed. In 38:25 behaalde hij de zevende plaats bij de M35. 
Drie mannen vertegenwoordigden Fortius bij de M45: Henk Visser (38ste in 48:00), Erik Jan Rem 
(55ste in 50:56) en Maurits van Vijfeijken (68ste in 54:59). Geert Dekker viel maar net buiten de top-
tien bij de M55 met zijn elfde plaats in 42:57. Omdat ook de andere twee deelnemers, Leon Goor 
(23ste in 46:39) en Kees Gladpootjes (46ste in 53:14) beduidend sneller waren dan de drie M45’ers, 
mogen we concluderen dat de M55’ers het ruimschoots gewonnen hebben van de M45’ers. 
En het wordt nog erger voor die arme M45’ers, want ook de V45 waren hun te snel af. Gerda 
Huiskamp deed dat met een prima vierde plaats in 45:26, en ook Ellen Visser (twintigste) was met 
54:53 sneller dan haar mannelijke collega. 

Logo door Elise Beljaars
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Aan de recreatieloop over 5 km deden Twan van der Wel (23:00) en Maarten Vogelezang (28:03) 
mee. Zie voor de resultaten van onze jeugdleden in de jeugdrubriek.  
 
Jan Faes liep op 7 september weer een wedstrijd in het Altena Road Run circuit, de BBQ Compleet 
Run in Giessen. Op deze 5,2 km lange wedstrijd werd hij vijfde in de M55 categorie. Hij had 20:51 
nodig om het parkoers te ronden. 
 
 

Wedstrijdkalender 
 

Na de vakantiemaanden barst het seizoen van wegwedstrijden en crossen weer los. Kijk 
maar op de kalender van de wedstrijden in de omgeving van Dordt. Genoeg wedstrijden 
om op tijd in topvorm te zijn bij onze eigen Drechtstadloop op 29 oktober.  
 
September 
 

23/24 Den Haag  Vredesloop   www.vredesloopdenhaag.nl 
24 Zoetermeer  Geuzenloop   www.geuzendag.nl 
24 Willemstad  Vestingloop   www.vestingloopwillemstad.nl 
30 ’s-Gravenzande Rijkzwaanloop  www.westlandsmooiste.nl 
 
Oktober 
 

1 Breda   Singelloop ½M  www.bredasesingelloop.nl 
1 Bleiswijk  Rottemerenloop  www.rottemerenloop.nl 
7 Dordrecht  Ren voor haar leven! www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl 
7 Alblasserdam Molenloop   www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
7 Burgh-Haamstede Kustmarathon Zeeland www.marathonzeeland.nl 
8 Waddinxveen Langs de Gouweloop www.langsdegouweloop.nl 
8 Hellevoetsluis VTTI loop   www.pallas93.nl 
14 Papendrecht Alblasserwaardloop www.avpassaat.nl 
14 Hank   10 van de Kurenpolder www.altenaroadcircuit.nl 
15 Delft   De Houtloop   www.av40.nl 
15 Drunen  Devils Trail   www.devilstrail.nl 
15 Maassluis  Piepschuimlogo cross www.avwaterwweg.nl 
21 Gorinchem  Typhoonloop  www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
22 Rucphen  10 van AVR   www.avr90.nl 
22 Loop op Zand Blauwe Meer Cross www.blauwemeercross.nl 
28 Schoonhoven Dijkloop   www.avantri.nl 
 
November 
 

4 Woudrichem  Vestingstadrun  www.altenaroadcircuit.nl 
4 Ridderkerk  Oosterparkrun  www.ridderkerkcityrun.nl 
4 Rotterdam  Erasmusronde  www.erasmusronde.nl 
4 Papendrecht Passaatcross  www.avpassaat.nl 
5 Renesse  Trail by the Sea  www.sportpromotionzeeland.nl 
5 Spijkenisse  Van Burenloop  www.avspark.nl 
11 Burgh-Haamstede Mosselloop   www.avdeltasport.nl 
11 Oud-Beijerland Heinennoordtunnelloop www.avspirit.nl 
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INNER CIRCLE RUNNERS 
 

[door René Libeton] 
 

Inner Circle Runners goed vertegenwoordigd bij Ekiden in Rotterdam 
 
Op zaterdag 1 juli waren de Inner Circle Runners aanwezig bij 
de Ekiden in Rotterdam. Met maar liefst drie teams werd 
deelgenomen aan dit evenement. Nu vraagt u zich wellicht af, 
wat is een Ekiden dan precies? Een Ekiden is een 
hardloopwedstrijd waarin door teams van 6 lopers de 
marathonafstand in estafettevorm volbracht wordt. De lopers 
lopen ieder een eigen afstand. Achtereenvolgens worden de 
afstanden 5-10-5-10-5-7,195 kilometer afgelegd. 
Op zaterdagochtend gingen de lopers van de ICR-groep op 
pad richting Rotterdam. De auto’s werden volgeladen met 
stoeltjes, partytent, eten, drinken etc. We waren via-via op de 
hoogte gebracht dat dit allemaal goed van pas zou kunnen 
komen. Bij aankomst op het terrein van PAC in Rotterdam bleek dat zeker zo te zijn. Enorm veel 
teams hadden reeds een plekje rondom de baan bemachtigd en diverse partytenten en andere 
“basiskampen” werden opgebouwd.  
Een knap staaltje teamwork zorgde ervoor dat de tent van de ICR binnen een paar minuutjes stond. 
Dat was het moment waarop de taart van Ineke aangesneden kon worden. Nadat deze door 
iedereen opgepeuzeld was, begaven de drie teamcaptains zich naar de informatiebijeenkomst. Hierin 
werden alle regels rondom de Ekiden uitgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de juiste manier van wisselen 
en ook niet onbelangrijk: hoe de Tasuki (de sjerp) gedragen moest worden door de lopers. Deze 
sjerp moest bij iedere wissel doorgegeven worden aan de volgende loper. 
Om 12 uur klonk het startschot en gingen de eerste lopers van ruim 200 teams van start. Het 
parcours liep deels over de baan en vervolgens door het Kralingse Bos. Naarmate de middag 
vorderde, werden alle lopers afgelost door het volgende teamlid. Ondertussen werd er onder de 
partytent flink gekletst en leerde men 
zijn of haar medelopers nog wat beter 
kennen. Na bijna 4 uur waren twee 
van de drie ICR-teams gefinisht. Het 
derde team volgde iets later, maar met 
een legitieme reden. Lisette heeft, net 
als Marco, een loopster die onwel 
geworden was, bijgestaan.  
Nadat alle drie de teams volledig 
binnen waren, kon het officiële 
Ekiden-shirt opgehaald worden. Wat 
volgde was natuurlijk een teamfoto in 
dit mooie aandenken. We kijken allen 
terug op een geslaagde middag en 
een mooie teamprestatie. Volgend 
jaar zijn we zeker weer van de partij, 
wellicht met meer teams. 
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[door Ellen Hienekamp] 

 
DRECHTSTADLOOP   Vrijwilligers gezocht 

 
Een groot evenement als de DrechtStadLoop kan niet worden georganiseerd zonder vrijwilligers. Dat 
begint al bij de organisatie. Het organisatiecomité van de DrechtStadLoop bestaat geheel uit 
vrijwilligers, die al maanden met grote inzet bezig zijn dit evenement tot een succes te maken. 
 
Maar ook op de dag zelf zijn er vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Op 29 oktober 
hebben we mensen nodig om de volgende functies in te vullen: 
 Medewerkers voor het inschrijfbureau; 
 Medewerkers voor de opbouw en afbouw op het Statenplein; 
 Medewerkers voor de opbouw en afbouw van het parcours; 
 Verkeersregelaars; 
 Medewerkers voor de drinkposten; 
 Fotografen. 
 
Onze grootste zorg betreft de verkeersregelaars. Langs het hele parcours, zowel bij de 
prestatielopen als bij de halve marathon, is de organisatie verplicht geïnstrueerde 
verkeersregelaars in te zetten. Deze moeten een maand voor het evenement bekend zijn bij de 
gemeente Dordrecht. 
 
Noteer 29 oktober vast in uw 
agenda en help ons mee van de 
DrechtStadLoop een succesvol 
evenement te maken. 
 
U kunt zich melden als vrijwilliger 
door een e-mail te sturen naar: 
vrijwilligers@drechtstadloop.nl.  
 
Wij nemen dan contact met u op. 
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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. Voor de volgende nieuwsbrief dienen ze uiterlijk 15 oktober te worden 
verzonden aan de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 
 

[door Daniel Hermus] 
 
Loop naar de pomp, Noordeloos 
 

Zaterdag 2 september reisden vijf Fortiusatleten 
achterin de auto mee richting Noordeloos voor de Loop 
naar de Pomp. Deze wedstrijd is de zevende van 
negen loopjes uit het Grote Rivieren Loopcircuit. 
Tula Hermus mocht als jongste Fortius deelneemster 
de spits afbijten door één ronde van ongeveer 700 
meter af te leggen. Zij eindigde als zesde van de 
negentien deelnemende meisjes. Daarna was het de 
beurt aan Luuk Bosveld en Novi Hermus. Zij moesten 
het rondje twee keer lopen om bij de eindstreep te 
komen. Luuk kwam al vrij snel alleen aan kop te liggen 
en finishte met bijna een halve minuut voorsprong in 
5:36 als eerste jongen. Novi moest het in de laatste 
halve ronde afleggen tegen haar concurrenten 
Delphine en Noor van Typhoon, maar eindigde dus op 
een mooie derde plaats. 
Als laatste waren de junioren Freek Bosveld en Timo 
de Kok aan de beurt voor hun race over 2100 meter, waarbij ze respectievelijk op plek 2 en 3 eindigden. 
Met nog twee wedstrijden te gaan ziet het er naar uit dat een groot deel van bovengenoemde atleten op het 
podium staat in het eindklassement. Dit zal worden opgemaakt na de laatste wedstrijd in Gorinchem op 
zaterdag 21 oktober.  
 

Vakantielopen 
Tijdens de zomervakantie hebben de zusjes Tula en 
Novi Hermus hun hardloopskills op peil gehouden. 
Door de combinatie van een loopje met een leuk 
familie-uitje hadden ze een mooie win-win situatie. 
Op zaterdag 29 juli stond de VTM loop in Maasdijk op 
het programma. In een flinke regenbui finishte Tula als 
tweede bij de meisjes t/m 7 jaar en Novi als derde bij 
de meisjes t/m 12 jaar, waarna ze op het feestplein 
(feestweek in Maasdijk) werden gehuldigd. 
Daarna was het woensdag 9 augustus tijd voor de 
Vakantieloop in Biest-Houtakker. Tula liep hier in 4:55 
naar de overwinning op de kilometer bij de MPC. Novi 
eindigde in 4:09 op de tweede plaats bij de MPA. 
En als laatste stond de Bradelierloop in De Lier op het 
programma waar door een technische storing in het 
chip-systeem echter geen uitslagen beschikbaar 
waren. 

Met de klok mee: Freek en Timo op het podium; podium 
met Novi; Tula in actie; Luuk op de hoogste trede. 

Novi (voorste rij startnummer 29) en Tula (rechts achter 
Novi in roze shirt) tijdens de start van de Vakantieloop. 
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Vlaardingse Polderwedstrijd 
 

Op de laatste zomervakantiedag, zondag 20 
augustus, was er een Fortius-delegatie van 13 
jeugdleden aanwezig bij AV Fortuna om mee te doen 
aan de Vlaardingse Polderwedstrijd. Tijdens deze 
wedstrijd staan er voor alle categorieën onderdelen 
op het programma die ze normaal niet (vaak) doen. 
Enkele voorbeelden hiervan bij de pupillen zijn 
hordenlopen over horden van 68 centimeter hoog, 
Vortex werpen (fluitraketjes), 400 en 800 meter en als 
spetterende afsluiting een Zweedse estafette (400-
300-200-100 meter). 
Door de meeste atleten werd er in de trainingen 
voorafgaand aan deze wedstrijd nog even gekeken of 
ze überhaupt wel over zo'n hoge horde konden heen 
springen en hoe de vortex het makkelijkst kon 
worden weggegooid. 
Op de wedstrijddag was het lekker zonnig weer en de 
atleten en supporters hadden een mooie plek langs 
de baan uitgezocht, waarbij ze goed zicht hadden op 
de horden. De extra trainingen hadden goed 
geholpen, want iedereen is zonder te vallen bij de 
finish gearriveerd in een goede tijd. De wat langere 
afstanden zoals de 400 meter voor de D-, C- en B- 
pupillen en de 800 meter voor de A-pupillen leverden 
ook leuke races op. Aangezien de afstanden net iets 
korter zijn dan dat ze normaal lopen, was het voor 
sommige kinderen lastig in te schatten of ze nu wel of 
niet sneller konden lopen dan normaal. Maar 
iedereen heeft de eindstreep gehaald in een nieuw 
persoonlijk record. Dat was natuurlijk logisch 
aangezien dit de eerste keer was dat ze deze afstand 
liepen. 
Als afsluiting werd de Zweedse Estafette gelopen. 
Fortius heeft twee teams kunnen opstellen: team 1 met Thomas van Roosmalen, Ruben van Roosmalen, 
Novi Hermus en Yerne Biesterveld en team 2 met Maxim van Dorp, Tijn van Driel, Hugo Vink en Tula Hermus. 
Bo van Driel werd toegevoegd aan een ander team met drie grote jongens en mocht daar de laatste 100 meter 
sprinten. Voor de toeschouwers was het zeer leuk om te volgen, voor de begeleiders bij de wisselpunten leek 
het op één grote chaos, maar alle teams zijn zonder diskwalificaties bij de finish geëindigd. 
 

AV Fortuna houdt baanrecords bij en aangezien de meeste "aparte" onderdelen voor het eerst plaatsvonden, 
zijn er ook wat nieuwe baanrecords neergezet onder andere door Hugo Vink (JPD) op de 40 meter horden, 
400 meter en het verspringen (dit was trouwens ook een clubrecord met een afstand van 3,43 m) en 
daarnaast ook door Alyssah Bailey (MPC) bij het vortex werpen. 
Uiteindelijk waren er ereplaatsen voor Maxim van Dorp, Hugo Vink en Alyssah Bailey. Zij eindigden allemaal 
op de derde plaats in hun categorie. 
Daarnaast liep junior D Milan Vink voor het eerst in zijn atletiekloopbaan een steeple chase en dit ging hem 
heel erg goed af. Hij werd eerste in zijn categorie, evenals Duane van Dijkhuizen die meedeed bij het 
polsstokhoogspringen. 
 
 
 

Hordelopers Hugo, Leensey, Thomas, Novi en Tula. 

Fortius bracht twee estafetteteams op de been. 
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Laatste wedstrijd pupillencompetitie in Oud-Beijerland  
 
Zaterdag 9 september was D-Day voor alle 
pupillen die meededen aan de 
zomercompetitie, namelijk de laatste en 
allesbeslissende wedstrijd van de vijf, bij AV 
Spirit in Oud-Beijerland. Na afloop van deze 
dag zou duidelijk zijn welke pupillen de beste 
van de regio Dordrecht zouden zijn. 
De vooruitzichten waren niet al te best, maar 
afgezien van flink wat regen in het eerste half 
uur van de wedstrijd en een kleine 
onderbreking rond lunchtijd vanwege 
onweersbuien, is de dag vooral winderig, af en 
toe zonnig en soepel verlopen. Mede hierdoor 
waren er waarschijnlijk ook veel afmeldingen 
van alle verenigingen, waardoor de groepen 
kleiner waren dan normaal. 
De Fortius-kledingcommissie heeft in 
samenspraak met leverancier Macron speciaal 
voor deze wedstrijd een T-shirt geregeld voor 
alle deelnemende Fortius-pupillen, zodat 
iedereen deze dag in dezelfde bovenkleding 
sportte en we goed herkenbaar waren als één 
vereniging. 
In de ochtend startten de jongste categorieën 
mini-, C- en B-pupillen met hun sprint, het ver- 
of hoogspringen, kogelstoten of balwerpen en 
de afsluitende 600 of 1000 meter. Hier en daar 
werd er nog wel een persoonlijk record 
verbeterd, maar de weersomstandigheden 
waren niet perfect in de ochtend. De estafettes 
van deze kinderen werden afgelast in verband 
met de onweersbuien. 
De volgende kinderen hebben in het 
eindklassement het podium behaald op de 
meerkamp en/of de middellange afstand: 
 
 
 
 
 

MPMini 
Meerkamp: 3. Aimy de Koning 
600 meter: 3. Aimy de Koning 
 
JPMini 
Meerkamp: 1. Hugo Vink 
600 meter: 1. Hugo Vink 
 
MPC 
Meerkamp: 2. Alyssah Bailey 
600 meter: 3. Lise de Lange 
 
JPC 
Meerkamp: 1. Leensey Bilkerdijk  
600 meter: 1. Leensey Bilkerdijk  
 
JPB 
Meerkamp: 1. Ruben van Roosmalen 
1000 meter: 2. Luuk Bosveld 
 
Aan het eind van de ochtend mochten de A-
pupillen starten voor hun programma inclusief 
estafettes. Af en toe brak zelfs het zonnetje 
door en dat had dan ook weer effect op de 
prestaties. Hier het overzicht van 
podiumplaatsen bij de A-pupillen: 
 
MPA1 
Meerkamp: 2. Danine Markesteijn 
1000 meter: 1. Danine Markesteijn 

2. Novi Hermus 
 
JPA1 
Meerkamp: 2. Maxim van Dorp  
 
MPA2 
Meerkamp: 1. Cristy Pieter 

2. Anniek de Lange 
1000 meter: 1. Cristy Pieter 

3. Merel Dielessen
 
 
Alle pupillen, trainers en ouders bedankt voor vijf leuke wedstrijden in de regio Dordrecht. 
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Open Zuid-Hollandse kampioenschappen 
 

Elf pupillen van Fortius hebben zaterdag 16 september meegedaan aan de Open Zuid-Hollandse 
kampioenschappen georganiseerd door CAV Energie in Barendrecht. Op deze druilerige dag werden 
er een aantal goede prestaties neergezet. In de categorie mini's deden Hugo Vink en Tula Hermus 
mee in hun tijdelijke Fortiusshirt, dus zij waren zeer goed te herkennen. Tula noteerde nieuwe 
records bij het verspringen (2,32 m) en op de afsluitende 600 meter (2:41,99 min) en eindigde bij de 
meerkamp op de achtste plaats en bij de 600 meter op de zevende plaats. Hugo behaalde geen 
persoonlijke records, werd vierde op de 600 meter en eindigde op de meerkamp op een mooie 
gedeelde eerste plaats. 
Bij de C-pupillen waren Leensey Bilkerdijk en de broertjes Bram en Timo Kähler van de partij. Bram 
behaalde records bij het verspringen (2,87 m) en het balwerpen (15,58 m). Timo was op drie 
onderdelen beter dan voorgaande keren, namelijk bij verspringen (2,76 m), op de 40 meter sprint ( 
7,92 s) en op de 600 meter (2:24,31 min). In de eindklassementen deed de tweeling niet voor elkaar 
onder. Op de meerkamp werd Timo negende en Bram tiende, op de 600 meter werd Bram zesde en 
Timo zevende. Leensey verbeterde zijn persoonlijk record met verspringen (3,46 m) en mede 
hierdoor eindigde hij op de derde plaats op de meerkamp en eveneens op de derde plaats op de 600 
meter. 
Bij de jongens pupillen B was Thijs Haak aanwezig. Hij verbeterde zijn record bij het balwerpen 
(20,50 m) en bij het verspringen (3,45 m) en eindigde op de meerkamp op de achtste plaats. Bij de 
afsluitende 1000 meter mocht hij op het podium plaatsnemen op plek 3. 
Chelsia Carlos en Novi Hermus deden mee bij de meisjes A1. Tijdens de meerkamp verbeterde 
Chelsia haar record op de 60 meter sprint (10,09 s) en Novi deed dit bij het kogelstoten (4,46 m). Ze 
eindigden respectievelijk op de negende en negentiende plaats. Novi deed aansluitend nog mee aan 
de 1000 meter en sloot dit af met een persoonlijk record (3:46,61). Zij kwam hiermee 0,60 seconde 
tekort voor plek 3 en eindigde dus op de vierde plaats. 
Maxim van Dorp had een pechdag bij de jongens A1. Tijdens zijn tweede onderdeel hoogspringen 
kreeg hij een bloedneus, waarna verdere deelname niet meer mogelijk was. Hij eindigde als 
veertiende op de meerkamp. 
Merel Dielessen en Anniek de Lange waren de Fortius delegatie bij de meisjes A2. Merel en Anniek 
verbeterden geen records maar eindigden wel in de top van het klassement: Merel op de vijfde plaats 
en Anniek op het podium op plaats 3. 
 
 
 

Opvangen WK atleten 2017 
 

[door Tessa en Merel Dielessen] 
 
Wat waren we blij toen we hoorden dat wij het geworden waren! 
Op Facebook stond een bericht waar in stond dat je je naam, 
leeftijd en vereniging kon mailen naar iemand van de Atletiekunie. 
Je maakte dan kans de WK atleten 2017 te mogen opvangen op 
Rotterdam CS. Pas de volgende ochtend had onze moeder verteld 
over het Facebookbericht en dat we waren opgegeven. We 
dachten dat de kans heel klein zou zijn dat het één van ons zou 
lukken. ’s Middags kregen we echter een mail met daarin de 
uitnodiging. 
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“Het is gelukt, het is gelukt!”, riep onze moeder blij, “Jullie mogen allebei!”. 
We konden daarna aan bijna niets anders meer denken. Gelukkig was het de dag erna al.  
Eerst zijn we watervaste stiften gaan kopen. Met de trein zijn we naar Rotterdam CS gegaan. Daar 
moesten we ons melden in de Huiskamer. Er waren kinderen van verenigingen uit het hele land. Vlak 
voordat het WK-team aankwam, kregen we instructies op het perron. Daarna moesten de ouders 
weer naar binnen. De kinderen moesten een erehaag maken en kregen vlaggetjes. Even later zagen 
we in de verte de atleten op een trap staan. Toen was het zover. Alle atleten en coaches kwamen 
langslopen en wij moesten heel hard juichen. Alleen Anouk Vetter en Dafne Schippers bleven bij ons 
achter op het perron. Er werd toen een groepsfoto met ze gemaakt.  
Daarna gingen we naar de Huiskamer. Gregory Sedoc hield een kort 
praatje en gaf Anouk en Dafne bloemen. De kinderen mochten de andere 
atleten bloemen geven. Tessa heeft Melissa Boekelman bloemen 
gegeven en Merel Jamile Samuel. Toen kwam het leukste. We mochten 
handtekeningen vragen en ook of we met de atleten op de foto mochten. 
Helaas hebben we nog geen clubtenue, maar wel een Fortius-trui. Daar 
hebben bijna alle atleten en coaches hun handtekening op gezet. Helaas 
waren Dafne en een aantal andere atleten al weg. Sifan Hassan was nog 
in Londen voor een paar wedstrijdjes. 
Van de Atletiekunie hebben we een mail gekregen om de kinderen te 
bedanken dat ze er waren. Ook zat er de groepsfoto met Anouk en Dafne 
bij. Daar stond ook hun handtekening op. Dus hebben we toch nog de 
handtekening van Dafne. Heel veel atleten vroegen van welke vereniging 
we waren. Fortius kenden ze niet. Parthenon en Hercules wel. Het was 
echt een top middag! 
 
Groetjes, Tessa en Merel 
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VALLENDE STERREN 
 
 
Augustus is de maand van de vallende sterren. De meteorenzwerm Perseïden was op 
11, 12 en 13 augustus goed zichtbaar, vooropgesteld dat er een heldere hemel was. En 
die was er in Frankrijk op de avond van 12 augustus. Met mijn vrouw zat ik op een 
bankje hoog op een rots boven zee aan de noordkust van Bretagne precies in de goede 
richting te kijken. Het laatste wat je dan nog nodig hebt is geduld, maar volgens internet 
zouden er toch zo’n dertig per uur zichtbaar moeten zijn. Na een half uurtje had mijn 
vrouw er al vier geteld en ik nog geen enkele. Waarschijnlijk kwam dat omdat ik stiekem 
af en toe naast me op de tablet keek. En toen, plotseling zag ik de grootste aller vallende 
sterren van die avond. 
 
 
 
Hier kan ik het wel bij laten. Meer woorden voegen niets toe. Voor wie na diep nadenken 
nog in het duister tuurt naar een vallende ster: kijk even op bladzijde 26. 
 
 
 
Nog maar een toegift dan: 
 
Helden worden van hun voetstuk gestoten. Ook een soort vallende sterren dus. Je kunt 
het je voorstellen dat beelden van Lenin en Saddam van hun sokkel zijn getrokken. In 
Dordt hadden we al de discussie over de Karel Lotsyweg. Maar nu blijkt Witte de With 
ook niet meer houdbaar en wordt serieus overwogen het beeld van Michiel de Ruijter 
maar weg te halen uit Vlissingen. 
Sportclubs die luisteren naar de naam Willem II en Prins Hendrik, bekende atletiekclub 
uit Vught, staan in een dubieus daglicht. Wat als je club vernoemd is naar Prins 
Bernhard? Maar zelfs Ajax en Heracles blijken, als je hun heldendaden goed leest, niet 
van die fraaie jongens te zijn geweest. Als zulke gerenommeerde voetbalclubs hun 
naam al moeten gaan veranderen, wat dan te denken van Hercules? En welke onfrisse 
praktijken zullen er zich ooit in het Parthenon hebben afgespeeld? 
Zijn wij even blij dat we op tijd die fusie rond hebben gekregen en een naam hebben 
gekozen die gezuiverd is van alle blaam. Scheelt weer een heleboel gedoe. 
 

Fortius: de rijzende ster.   
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AGENDA 

 
OKTOBER 2017 
 
Zondag 1   Dordrecht  Clubkampioenschappen 
 
Vrijdag 6 t/m zondag 8 Loon  op Zand Jeugdkamp 
 
Zaterdag 7   Fortius kantine Darttoernooi 
 
Zaterdag 28   Dordrecht  Indoor recordwedstrijden 
 
Zondag 29   Dordrecht  Drechtstadloop 
 
 
 
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 NIEUWSBRIEF: 

 
Uiterlijk op 15 oktober 2017 op het volgende e-mailadres: 

 
NieuwsbriefFortius@outlook.com 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van oktober 2017  
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COLOFON 

 

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

TRAININGSTIJDEN 
 
Junioren AB, senioren, masters 
Dinsdag  19:00 – 21:00 uur 
Donderdag  19:00 – 21:00 uur 
Zondag  10:00 – 12:00 uur 
 
Junioren C/D 
Zaterdag  10:30 – 12:00 uur 
Maandag Zomer: 18:15 – 19:45 uur  
  Winter: 17:45 – 19:00 uur 
Woensdag  19:00 – 20:30 uur 
 
Pupillen 
Zaterdag (alle groepen)  09:30 – 10:30 uur 
Woensdag C en mini:  17:00 – 18:00 uur 
  A1, A2 en B:  18:00 – 19:00 uur 
 
Recreatieve loopgroep Basis / 1 
Zaterdag  09:30 – 10:30 uur 
Maandag  19:15 – 20:15 uur 
Woensdag  19:15 – 20:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep 2 
Zaterdag  09:30 – 11:00 uur 
Maandag  19:15 – 20:45 uur 
Woensdag  19:15 – 20:45 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus) 
Dinsdag  19:15 – 21:00 uur 
Donderdag  19:15 – 21:00 uur 
Recreatieve loopgroep Zwijndrecht 
Zaterdag  9:30 – 11:00 uur 

Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Zaterdag:  vanaf 10:00 uur 
Woensdag:  vanaf 19:15 uur 
 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
 
Kick FUN & Boxing 
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
 
 
 
 
Kickboxing 
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (april - oktober) 
Dinsdag 21:00 – 22:00 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (oktober - april) 
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Vrijdag   20:00 – 21:30 uur: gevorderden 
Zondag  10:30 – 11:30 uur: jeugd 8 tot 14 jaar 
Zondag  11:30 – 13:00 uur: vanaf 14 jaar 
     recreatief + gevorderden 
 
Worstelen 
Dinsdag  18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder 
Dinsdag  20:00 – 22:00 uur: Senioren 
Vrijdag   18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 en ouder 
Vrijdag   20:00 – 22:00 uur: Senioren 
 
 
 
 
 
Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 

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