
 

START: 27 FEBRUARI 2023 / 19:00 UUR 

BEGINNERSCURSUS HARDLOPEN 
Doelstelling Fortius Beginnerscursus hardlopen 

De beginnerscursus hardlopen is voor onervaren hardlopers. Die zullen door deze 

cursus in 14 weken in staat zijn een 5 km prestatieloop uit te lopen. De 

zogenaamde Cor Melger eindloop. De cursus bestaat uit: wekelijkse trainingen op 

de maandag- en donderdagavond vanaf de Fortius hal. Door goede begeleiding, 

techniekvoorlichting en conditietraining word je langzaam een getrainde hardloper. 

Na de cursus kan je op verantwoorde wijze meedraaien in de reguliere groepen 

van Fortius voor wegatletiek en gedurende langere tijd genieten van hardlopen. 

Ook kunnen geblesseerde atleten aansluiten om de weg terug te vinden naar hun 

normale niveau. 

Voor de cursus betaal je een contributie van € 50,=. Voor Fortius leden is de cursus 

gratis. Hierna beslis je of je doorgaat met hardlopen bij Fortius en dien je je als lid 

bij Fortius aan te melden. Op donderdag 1 juni zal de prestatieloop van 5 km 

gehouden worden. 

 

 
 
Inschrijven kan op de 
cursusavond 
 
Doe mee voor een goed begin 
van je hardloopcarrière! 
 

Beginnerscursus 

hardlopen  

Begin in 2023 onder 

begeleiding goed en 

gestructureerd met 

hardlopen op de weg. 

In 14 weken zul je in 

staat zijn om 5 km 

achter elkaar hard te 

lopen.  

Eerste cursusavond: 
Maandagavond 27 
februari 2023 

19:00 uur start inschrijven 

19:30 uur start cursus 

De cursus eindigt met de 
Cor Melgerloop en BBQ: 
Donderdagavond 1 juni 
2023 

Voor deze cursus is de 
contributie € 50,=. 

Voor Fortius leden is de 
cursus gratis! 

Als Fortius lid kan je aan 
alle Fortius activiteiten 
deelnemen inclusief de 
Fitness. 

 

FORTIUS 

Sportpark Reeweg, 
Halmaheira plein 35, 
3312 GH Dordrecht. 

www.fortiusdrechtsteden.nl/ 

Willem.pankow@outlook.com 

 

 

 

 

Kan je door een handicap of chronische ziekte niet hardlopen, maar wil je wel 

bewegen en lekker buiten bezig zijn? Dan is Framerunning misschien iets voor jou! 

Framerunnen is rennen als je niet kan lopen. De Framerunner is een driewiel-

loopfiets. Zie: www.framerunning.nl of mail framerunningdordrecht@gmail.com. Ook 

bij het framerunnen gaan we toewerken naar een eindloop. 
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