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Deze nieuwsbrief  verschijnt maandelijks en 
is bedoeld voor alle leden van FORTIUS. Bij 
Fortius  zijn mogelijkheden voor jeugd- en 
wedstrijdatletiek, recreatief hardlopen, nordic 
walking, worstelen, fitness, thaiboksen, 
aerobics, zumba, streetdance, yoga en 
sportief wandelen. De volgende nieuwsbrief 
zal in de derde week van februari 2019 
verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 15 
februari 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 gaan het derde jaar FORTIUS in. De eerste twee 
waren goed, het derde kan altijd nog beter worden. 
Laten we er voor gaan en ook in de diverse competities 
Fortius  op de kaart zetten. We kunnen het. 
Joop van den Brink geeft al langer het goede voorbeeld 
door nog steeds Nederlandse records te breken. Hij 
heeft alvast weer de toon gezet voor 2019, zie pagina 
5. De polsstokhoogspringers vormen een categorie die 
zijn voorbeeld prima kunnen volgen. Drie jonge 
springers gingen alvast op stage naar de Franse school 
in Parijs om de kneepjes van het vak te leren. Lees het 
verslag van een van hen, Duane van Dijkhuizen, op 
pagina 6. 
Verder in dit nummer verslagen van wedstrijden en de 
gebruikelijke rubrieken. 
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij voor de volgende 
nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 15 februari 2019: 
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  
 

 
DE REDACTIE 

 
WENST ALLE LEDEN VAN FORTIUS 

 
EEN SPORTIEF EN SUCCESVOL 2019 

 
 

ALVAST VOOR IN DE AGENDA: 
 

27 MAART 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
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VAN HET BESTUUR 
 
 

[door Jan van Dalen] 
 
 

• Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2019. Ik wens, namens het bestuur, alle 
leden, vrijwilligers, donateurs en alle andere personen die Fortius  een warm hart toedragen, 
een gezond, voorspoedig en sportief 2019 toe! Tevens hoop ik dat het weer een goed Fortius  
jaar gaat worden.  

• Het jaar 2019 was nog maar net een paar dagen oud of de atletiekwereld werd al opgeschrikt 
door een misbruikschandaal door een atletiektrainer, dat ongeveer 35 jaar heeft geduurd, 
waarbij vele (jonge) meisjes slachtoffer waren geworden. Bij onderzoek door journalisten bleek 
dat de desbetreffende trainer ook bij de voormalige vereniging Parthenon actief was geweest. 
De vereniging werd door een aantal journalisten benaderd met het verzoek om commentaar. 
Bij monde van de oud voorzitter Casper Markesteijn is een reactie gegeven, alsmede door de 
huidige voorzitter Jan van Haren. Inderdaad was hij begin tachtiger jaren van de vorige eeuw 
lid en trainer van Parthenon geweest. Hij vertoonde grensoverschrijdend gedrag en was toen 
geroyeerd als lid. Het bestuur is geschokt door het nieuws en vindt het verschrikkelijk wat hij 
de (jonge) meisjes heeft aangedaan. Namens de voorzitter is een verklaring geplaatst op de 
website https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1540-mededeling-van-het-
bestuur. 
Het beleid van Fortius  is dat een ieder kan sporten in een veilige omgeving. Iedereen die zich 
onheus bejegend voelt, onaanvaardbaar behandeld wordt of te maken heeft met intimiderend 
of grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, kan dat melden aan onze 
vertrouwenscontactpersonen. Hun contactgegevens staan op onze website: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-de-vereniging/vertrouwenscontactpersoom. 
Los van bovenstaande waren het bestuur, de leden van de vertrouwenscommissie en de 
vertrouwenscontactpersonen, al enige maanden, in overleg over het aanpassen van het 
“protocol ongewenst gedrag”, het preventiebeleid, het aannamebeleid van trainers en 
dergelijke, en het organiseren van informatieavonden. Hierover zullen de leden gedurende dit 
jaar worden geïnformeerd. 

• In overleg met het bestuur van de SOAR is besloten om de naam van de “Sporthal Reeweg” 
te wijzigen in de “Fortius Sporthal ”. Juridisch zijn er geen beletselen meer, maar er is nog 
een aantal zaken die een praktische oplossing behoeven. Als het zover is zullen de leden 
worden geïnformeerd.  

• Het bestuur is verheugd over de verbintenis van Fortius  met het Dordtse bedrijf Riwal 
Hoogwerkers om de komende drie jaar als hoofdsponsor te fungeren van de halve marathon. 
De naam is dan ook gewijzigd in de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon. Het geeft Fortius  
meer armslag en zekerheid bij het organiseren van het evenement. Daarnaast vergeten wij 
zeker niet de overige sponsoren, die ons al jaren steunen. De Riwal Hoogwerkers Halve 
Marathon vindt plaats op 9 maart 2019 en is onderdeel van het Toyota Schouten Grote 
Rivieren Loopcircuit. Het bestuur gaat ervan uit dat veel leden van Fortius  aan deze loop 
zullen deelnemen. Zie voor verdere informatie en inschrijving: 
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/wedstrijden-en-evenementen/wegatletiek/riwal-
hoogwerkers-halve-marathon. 

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

 [door Joke Torbijn] 
 
NEDERLANDS RECORD 
 

Joop van den Brink slaagde er tijdens de 18e Indoor StARD op 12 januari in de 
Reeweghal in het Nederlands record kogelstoten M85 te verbeteren naar 8,89 m. 
Vorig jaar had Joop het record al op zijn naam geschreven en ondanks dat hij 
inmiddels weer een jaartje ouder is, wist hij nog eens 39 cm aan dat record toe te 
voegen. 
 
 

CLUBRECORDS 
 

A-juniore Karlijn Schouten verbeterde zondag 23 december tijdens de Try Out Games in Apeldoorn 
het indoor clubrecord polsstokhoogspringen voor meisjes junioren A én het clubrecord van de 
vrouwen senioren met 10 centimeter naar 3,80 m. Een week eerder had ze de clubrecords, die met 
3,70 m op naam stonden van Alies van Berkum, al geëvenaard. 
 

Eveneens tijdens de Try Out Games sprong Duane van Dijkhuizen over 4,30 m. Hij verbeterde 
daarmee het indoor clubrecord voor jongens junioren B met 17 cm. Het record stond al op zijn naam.  
 

Tijdens de Indoor StARD op 12 januari in onze thuishal liep D-juniore Cristy Pieter in 7,11 s  een 
clubrecord voor meisjes junioren D op de 50 meter. Het oude record stond sinds 2006 met 7,17 s op 
naam van Rochelle van Gulik. 
 

Eveneens tijdens de Indoor StARD verbeterde Joke Torbijn het clubrecord verspringen V60 naar 
3,57 m. Het oude record stond met 1,95 m op naam van Dini Grootenboer en was uit 2010. De 3,57 
m van Joke was ook meteen een clubrecord in de categorieën V45 /V50/V55. Op de 50 m vestigde 
Joke in 8,70 s een clubrecord V60. 
 

Het Nederlands record kogelstoten van Joop van den Brink was uiteraard ook een nieuw clubrecord 
M85.  
 
 

PRESTATIELIJSTEN 
 

De 10-bestenlijsten van Fortius  staan met dank aan de werkgroep Statistiek (Daniël Hermus, Piet Barends, 
Rens van der Elst en Joke Torbijn) on-line: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-
fortius/ranglijsten-10-besten-fortius. 
Zie ook: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/pr-competitie. 
 
 

JUISTE CLUBNAAM IN DE UITSLAGEN 
 

Af en toe duiken nog steeds de namen AV Parthenon en DK en AV Hercules op in uitslagen, ondanks dat de 
clubnaam Fortius  nu toch wel gemeengoed is geworden. Gebruik altijd “Fortius ” bij inschrijving en maak 
organisaties erop attent als dit niet kan. 
Bij de inschrijving voor wegwedstrijden kan vaak geen verenigingsnaam kan worden ingevuld. Dan komt die 
dus ook niet in de uitslagen en mogelijk niet in de nieuwsbrief. Tip: vul Fortius  in bij “woonplaats”, dan vinden 
wij uw prestatie zeker terug. 
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POLSSTOKHOOG TRAININGSSTAGE IN PARIJS 
 

[door Duane van Dijkhuizen] 
 
Woensdag 2 januari om vijf uur ‘s morgens 
gingen we al op weg naar Parijs. Onderweg zijn 
we twee keer gestopt zodat Arno (Arno Tavenier, 
trainer) koffie kon drinken en om twaalf uur 
kwamen we aan bij INSEP: L’Institut National du 
Sport de l’Expertise et de la Performance. Dit is 
een soort Papendal maar dan veel groter. Je 
slaapt en eet daar ook. We begonnen met een 
gezonde lunch. Je kon daar kiezen uit 
verschillende gerechten. Na de lunch gingen we 
naar onze kamers en daarna  begon de eerste 
training. 
Er is een enorm grote hal met drie polsstokhoog-
matten, drie verspringbakken en twee hoog-
springmatten. In de grond zit een wielerbaan. We 
hebben lange aanloop getraind en veel kracht-
oefeningen gedaan. Daarna konden we weer 
even terug naar onze kamer om uit te rusten en 
te douchen. We gingen eten en bij de turnhal kijken naar 
de turntrainingen. ’s Avonds hebben we verschillende 
kaartspelletjes gedaan en daarna gingen we slapen om 
de volgende ochtend weer uitgerust te zijn voor de 
volgende training. 
Op donderdag 3 januari moesten we vroeg op want om 
half negen begon de eerste training van die dag. Korte 
aanloop, 6 pas, techniek en kracht. Daarna hadden we 
anderhalf uur rust en gingen we lunchen. Van twee tot 
vier hebben we weer lange aanloop getraind. Toen zagen 
we Alioune Sène, een WK polsstokspringer van 5,70 m 
(op 12 januari indoor 5,71 m, red.). We hebben met hem 
gesproken en naar zijn training gekeken. ’s Avonds 
gingen we uit eten in Parijs bij de Notre Dame. We 
hebben heerlijk gegeten bij het favoriete restaurant van 
Arno. Daarna zijn we door het Quartier Latin gewandeld, 
dat is de studentenwijk van Parijs. 
De volgende ochtend begonnen de anderen (Karlijn en 
Kaan) met looptraining, maar omdat ik de volgende dag 
nog een wedstrijd had mocht ik uitslapen tot tien uur! Na 
de lunch hadden we nog  één training en daarna reden 
we weer richting Dordrecht. Tijdens de reis hebben Arno 
en ik gezellig  gezongen van André Hazes tot Earth Wind 
and Fire. Om half elf was ik ‘s avonds weer thuis. 
Door het vele trainen was mijn bovenbeen wat overbelast 
en daarom heb ik de wedstrijd op zaterdag na 3,98 m 
gestaakt om erger te voorkomen.  
 
De trainingsstage was een geweldige ervaring en zeker voor herhaling vatbaar. Alle dank gaat uit naar mijn 
trainer Arno Tavenier. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
UITSLAGEN INDOORWEDSTRIJDEN 
 
De meeste uitslagen van indoorwedstrijden waar Fortius atleten aan meedoen, worden op onze 
website gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder uitslagen: 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
 

Maxim van Dorp deed zondag 16 december in Naaldwijk mee aan een indoorwedstrijd voor junioren 
C en D. Hij werd in de meerkamp voor JJD1 zestiende van de 32 deelnemers. Zijn prestaties: 60 m 
9,89; kogel 6,10; ver 3,47. Op de 60 meter horden werd hij dertiende in 13,13. 
 

A-juniore Karlijn Schouten won zondag 16 december tijdens het Jumping Weekend in Vught het 
polsstokhoogspringen met 3,70 m. Ook Kaan Mollaoglu deed in Vught mee aan het 
polsstokhoogspringen. Hij werd met 3,00 meter vijfde bij de jongens junioren A. 
 

Op zaterdag 22 december organiseerden AV U-Track en AV Phoenix in Atletiekhal Galgenwaard in 
Utrecht een indoorwedstrijd met losse onderdelen voor alle categorieën. Voor de pupillen was dat 
heel apart, want normaal gesproken bestaan hun wedstrijden uit meerkampen. Leensey Bilkerdijk 
deed het bij de jongens pupillen A goed met 9,53 op de 60 meter en 3,80 m verspringen. Bij de 
jongens junioren D liep Maxim van Dorp de 50 m horden in 10,58. De 50 m zonder horden liep hij in 
8,31 en de 60 m sprint ging in 9,71. Master Ricardo Hill (M60) liep de 50 m in 7,32. 
 

Duane van Dijkhuizen (JJB) en Karlijn Schouten (MJA) wonnen zondag 23 december tijdens de Try 
Out Games in Omnisport in Apeldoorn het polsstokhoogspringen in hun categorie, met elk een nieuw 
clubrecord. Er deden aan de Try Out Games meer atleten van Fortius  mee die goed presteerden. 
Kaan Mollaoglu (JJA) verbeterde zijn persoonlijk record polsstokhoog naar 3,10 m. Dale Casilio 
(MSen) liep de 60 meter in 7,56 s. Julia van Dorp (MJC) liep de 200 m in 32,32 en sprong 3,54 m ver. 
 

Op zondag 30 december werd in de Ookmeerhal in Amsterdam de Phanos Sprint Indoor 
georganiseerd. De organiserende vereniging noemt de opzet van de wedstrijd zelf razendsimpel: er 
is alleen 60 m sprint en 60 m horden, en iedereen mag twee keer lopen. Milet Hoornaar (Vsen) en 
Dale Casilio (MSen) van Fortius  liepen de 60 meter sprint. Milet deed dat in 8,34 en 8,35. Dale liep 
de eerste 60 meter in 7,53 en verbeterde zich de tweede keer naar 7,44. 
 

De tweede wedstrijd in een reeks van drie in Atletiekhal Galgenwaard in Utrecht was op zaterdag 5 
januari. Rochelle van Gulik (VSen) liep de 60 meter in 8,21 s, 0,07 s sneller dan begin december in 
Hoboken. Julia van Dorp (MJC) liep de 50 m in 8,11 en de 60 m in 9,53. Haar broertje Maxim (JJD) 
liep de 50 m in 8,24 en de 60 m in 9,66. 
 

Enkele snelle atleten van Fortius  deden op zondag 6 januari in Apeldoorn mee aan de ITS Isokin 
Indoor Track Meeting Team Sotra. Quinten van der Elst liep er in 53,06 een persoonlijk indoorrecord 
op de 400 meter, waarmee hij derde werd bij de jongens junioren B. Anniek de Lange werd op de 60 
meter bij de meisjes junioren D tweede in 8,52, nadat ze in de series al 8,46 had gelopen, een 
persoonlijk record. Haar broer Wessel plaatste zich in 7,96 bij de jongens junioren C eveneens voor 
de finale 60 meter. Hij werd er zevende in 8,03. Milet Hoornaar (VSen) liep dezelfde afstand in 8,35. 
Rens van der Elst (M50) liep de 400 meter in 65,03. 
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REGIO INDOOR 12 JANUARI 
 
Zaterdag 12 januari werd in de Reeweghal voor de achttiende maal de Regio Indoor voor junioren 
CBA, senioren en masters georganiseerd. Van Fortius  deden er vijftig atleten mee. We noemen hier 
de meest opmerkelijke prestaties.  
 
Junioren D en C 
In de categorie junioren C deden nogal wat D-junioren mee. D-juniore Cristy Pieter werd in de hogere 
categorie MJC tweede op de sprinttweekamp met 7,11 op de 50 meter (clubrecord MJD) en 8,38 op 
de 60 m. Anniek de Lange – ook nog D-juniore – werd in die meerkamp derde met 7,41 (50 m) en 
8,67 (60 m). 
Savannah Bailey werd bij het kogelstoten meisjes C tweede met een mooie 9,55 m.  
Wessel de Lange won de sprinttweekamp bij de jongens junioren C met 6,77 op de 50 m en 7,81 op 
de 60 m. Bij het verspringen werd hij derde met 5,47.  
 
Junioren B 
Maxim de Vries, die als hoofdsport voetbal heeft en in de winterstop deze atletiekwedstrijd meepikte, 
werd bij de jongens B vierde in de sprinttweekamp. De 50 m liep hij in 6,61 en de 60 m in 7,65. Hij 
bleef daarmee Quinten van der Elst voor, die met 6,68 (50 m) en 7,72 (60 m) zesde werd.  
 
Junioren A 
De A-meiden Tes van Noort en Sophie van der Spoel kregen het voor elkaar om op zowel de 50 als 
de 60 meter exact dezelfde tijd te lopen. Beiden liepen de 50 m in 7,37 en de 60 m in 8,65. Het 
leverde ze een gedeelde eerste plaats op de sprintmeerkamp op. Bij hinkstapsprong werd Tes derde 
met 10,07 m, Sophie vijfde met 10,02, Karlijn Schouten zevende met 9,67 m en Roos de Vries 
negende met 9,42 m. Alle vier komen ze in de Fortius  10-bestenlijst voor meisjes junioren A te 
staan.  
 
Senioren 
Rochelle van Gulik toonde met 8,14 op de 60 meter aan de opgaande lijn in de sprint te pakken te 
hebben. Milet Hoornaar werd bij de vrouwen senioren derde op de sprintmeerkamp met 7,07 op de 
50 m en 8,24 op de 60 m. Jacqueline Jansen liep de 60 meter horden in 11,01, gevolgd door Joyce 
Walgers in 11,80. Maaike Boon hink-stap-sprong naar 9,44 m.  
 
Masters 
De meest opvallende prestatie bij de masters was het Nederlands record kogelstoten M85 van Joop 
van den Brink (8,89 m). Ricardo Hill (M60) deed het goed in de sprinttweekamp met 7,22 op de 50 m 
en 8,24 op de 60 m. Ko Florusse (M65) liep de 60 m in 8,47.  
 
Alle uitslagen zijn via onze website terug te vinden op Atletiek.nu.  
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FORTIUS INDOOR OP 17 MAART 2019 
 
Op zondag 17 maart 2019 organiseert de WOC van Fortius  de Fortius  Indoorwedstrijd. Het is een 
wedstrijd voor alle categorieën met open inschrijving voor junioren C en ouder. Voor de pupillen en 
junioren D is het een onderlinge wedstrijd.  
 
Onderdelen:  
Pupillen: driekampen 
Junioren/senioren/masters: 50 m, 60 m, 60 m horden, ver, hoog, kogel, polsstokhoog. 
 
Het inschrijfgeld  bedraagt € 3,50 per onderdeel of per meerkamp. Leden van Fortius  betalen de 
helft.  
 
Leden van Fortius hebben tot 25 februari de tijd om  met voorrang in te schrijven.  Maak van die 
mogelijkheid gebruik om zeker te zijn van plaatsing. Op 25 februari gaat de inschrijving voor atleten 
van andere verenigingen open en de kans bestaat dat de wedstrijd dan snel vol loopt. De inschrijving 
sluit op 7 maart of eerder (!) indien het maximaal aantal deelnemers eerder is bereikt. De inschrijving 
loopt via Atletiek.nu. 
 
Er zijn geen finales. Bij het verspringen en kogelstoten krijgen junioren, senioren en masters vier 
pogingen. De pupillen krijgen in hun meerkamp op alle technische onderdelen drie pogingen. 
Voor de pupillen zijn er prijzen en diploma’s. 
 
Ouders van pupillen en junioren C/D kunnen zich bij de inschrijving van hun kind aanmelden als 
hulpouder. Alle overige aanmeldingen als hulpjury of voor de materiaalploeg zijn welkom op het 
mailadres juco@fortiusdrechtsteden.nl.  
 
Neem voor andere vragen contact op via het mailadres van de WOC: woc@fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
 
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. 

 
 
 
 

9 



 

 

COMPETITIE 2019 
 
De competitieploegen van Fortius  voor 2019 zijn bij de Atletiekunie aangemeld. Hieronder kun je 
zien hoeveel ploegen per categorie zijn aangemeld en wanneer de wedstrijden zijn. De locaties zijn 
nog niet bekend. 
 
Junioren CD 
2×MJD, 2×JJD, 1×MJC, 2×JJC  
6 april 
25 mei 
22 juni 
 
Junioren A 
2×MJA, 1×JJA  
7 april 
12 mei 
1 september - NK Teams Junioren  
 

Senioren 3 de divisie 
2×vrouwen, 1×mannen  
14 april  
26 mei  
16 juni  
8 september promotie/degradatiewedstrijden 
 
Masters 
1×vrouwen, 1×mannen  
7 april  
12 mei 
22 september landelijke finale 

 
Contactpersoon competitie voor Fortius  is Arjen van Gink. 
Meer informatie over de competities op onze website onder “Wedstrijden en evenementen” → 
“baanatletiek” → info per categorie.  
 
 
JURYCURSUS 
 
Fortius  wil binnenkort een jurycursus organiseren. Heb je belangstelling om mee te doen? Informeer 
dan eens bij onze jurycoördinator Rebecca van Roosmalen. E-mail: juco@fortiusdrechtsteden.nl. 
 
 
 

[Advertentie] 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
Het was de afgelopen periode weer de tijd van de kerstcrossen 
en de oliebollenlopen. En daar werd door onze leden goed 
gebruik van gemaakt zoals blijkt uit de deelname aan de 
Schapenkoppencross en de lopen rondom oud en nieuw. 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 
15 februari binnen zijn op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

De Kerstloop van CAV Energie kent al een lange traditie, die ergens in de jaren ’70 van de vorige 
begon als Kerstloop Rhoon. Al jaren wordt de wedstrijd thuis in Barendrecht gelopen. Soms was de 
afstand 15 km, maar tegenwoordig betreft het een 10 EM (16090). Dit jaar viel de laatste zondag 
voor kerst op 23 december. Tom Wortel liep een goede 10 mijl in 57:51 en behaalde daarmee een 
vijfde plaats bij de senioren. Ko ter Linden werd 23ste bij de M55 in 1:28:57. Aan de 10 km deden 
André Alderliesten (59ste bij de mannen in 53:14) en Sandra Klarenbeek (32ste bij de vrouwen in 
1:04:43) mee. Ook was er nog een 5 km, waarom we Anna van Stigt als derde bij de vrouwen 
noteerden (20:52). 
 

Tweede kerstdag liep Annemarie Malschaert in Breda een cross over 8 km. Ze deed dit in 47:27 en 
dat leverde haar de twintigste plaats op bij de vrouwen. 
 

Op zaterdag 29 december werd voor de zesde keer de Schapenkoppen Sportpark Cross rondom 
onze atletiekbaan georganiseerd. Meer dan honderd deelnemers liepen over het gevarieerde 
parcours dat was uitgezet over het sportpark. Timo de Geus van AV Spirit won evenals vorig jaar de 
lange cross, zodat de Hans Michels wisseltrofee is zijn bezit bleef. Fortius  Master Jurgen van 
Berkum was de winnaar van de korte cross. Bij de jeugd was er veel deelname, want voor hen 
stonden de Fortius  clubkampioenschappen cross op het spel. Hieronder de resultaten voor de 
senioren. Voor de jeugd, zie de jeugdrubriek. 
 

Vrouwen, korte cross (3350 m) 
 2 Peggy Tanis 18:24 
 3 Caroline van Harskamp 18:27 
 4 Brenda Andriese 19:00 
 5 Lea van Pamelen 19:39 
 6 Sonja v.d. Stelt 19:46 
 7 Judith Havermans 21:11 
 
Mannen, korte cross (3350 m) 
 1 Jurgen van Berkum 13:15 
 4 Bas Bosveld 15:31 
 6 Jeroen Brouwers 17:01 
 8 Dick Recourt 18:11 
 9 Dirk Franssens 18:24 
 11 Remco Gillissen 21:11 
 12 Hans Loopik 21:11 
 
Vrouwen, lange cross (6700 m) 
 4 Jeannette Koene 35:45 

 5 Rianne Stolwijk 37:02 
 6 Wendy de Groot 37:20 
 7 Annemarie Malschaert 39:50 
 
Mannen, lange cross (6700m) 
 4 Jan Willem Mennink 27:54 
 6 Erwin van Diemen 28:26 
 9 Geert Dekker 31:28 
 10 Sjon Vos 32:20 
 12 Mark Prins 32:47 
 15 Frans de Klerk 34:39 
 17 Daan van Strien 34:54 
 18 Ron Breeman 35:01 
 19 Richard Boer 35:24 
 20 Rens Bodewes 35:39 
 21 Stephan Dijkstra 36:10 
 22 Edwin Karreman 37:43 
 23 Lambrecht van Dijk 37:59 
 24 Bart Bolder 38:29 

Foto Jos Nieuwland 
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Op oudejaarsdag werd zoals gebruikelijk in Soest de Sylvestercross gehouden. Ook dit jaar ging er 
weer een grote groep Fortius jeugd naar toe (zie jeugdrubriek). De begeleiders konden het terecht 
niet laten ook de loopschoenen aan te trekken en liepen een 4 km lange prestatieloop: Henk-Jan 
Vogelaar (20:25); Bas Bosveld (20:32); Daniël Hermus (21:08); Mark Uilhoorn (28:40). 
 

Ook op 31 december was er in Schoonhoven een oliebollenloop. Op de 15 km liepen alleen twee 
vrouwen van Fortius . Jolanda Maarseveen finishte als achttiende in 1:23:29 en niet al te ver daarna 
kwam Annemarie Malschaert als 26ste binnen in 1:28:52. Drie Fortius mannen kozen voor de 10 km: 
Dennis Hofman eindigde als 202de in 48:59. Erik Jan Rem zat daar als 203de vlak achter in vrijwel 
dezelfde tijd, maar kreeg netto zelfs een snellere tijd toegewezen: 48:54. Jan van der Ham werd 
339ste in 59:19. Daarnaast werd er ook nog 6,4 km gelopen.  Daarop werd bij de vrouwen Linda 
Alexandra zesde (29:40) en bij de mannen Matthias Meijer 122ste (35:33). 
 

Albert Klerk finishte op 5 januari in Woudenberg op de Florijnwinterloop, een 10 km lange bosloop, 
als 88ste in 49:54. 
 

Op 13 januari was Egmond aan Zee het regenachtige decor voor de Egmond Halve Marathon. Bij het 
hoofdnummer liepen twee Fortius mannen mee. Sjon Vos werd 64ste bij de M50 in 1:49:19 en Martijn 
Genisse werd 65ste bij de M40 in 1:51:07. 
Bij recreanten op de halve marathon was Nay Seddik sneller dan beide heren hierboven. Met 1:40:17 
werd zij veertigste in het veld van de vrouwen. Laura Breeman volgde ruim een kwartier later met 
1:57:05 op plaats 602. Caroline van Harskamp had net iets meer dan twee uur nodig, 2:00:27, en 
werd daarmee 839ste. Bij de mannen finishte Stephan Dijkstra in 1:53:07 als 3219de. 
 
 
 Wedstrijdkalender voor de komende twee maanden 
 

Crossen, te beginnen met de Merwelandencross, en wegwedstrijden, met als laatste de Riwal 
Hoogwerkers Halve Marathon, zijn er nog genoeg om de winter tot een loopfestijn te maken. 
Begin 2019 goed en selecteer je wedstrijden zorgvuldig. 
Mocht je wedstrijden zoeken verder van huis, ga dan naar bekende sites zoals 
www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. 
 
 
Januari 
 

26 Hoornaar  Dirk IV-loop    www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
26/27 Breda   Mastboscross   www.mastboscross.nl 
 
Februari 
 

2 Alblasserdam Souburghcross   www.aaa-atletiek.nl 
2 Apeldoorn  Kroondomein het Loo Trail Mar www.midwintermarathon.nl 
3 Apeldoorn  Midwintermarathon  www.midwintermarathon.nl 
3 Dordrecht  Road to Rotterdam 25 km www.fortiusdrechtsteden.nl 
3 Gouda  Groenhovenloop   www.avgouda.nl 
3 Dongen  Atledocross    www.atledo.nl 
9 Bruinisse  Grevelingencross   www.avflakkee.nl 
9 Bergschenhoek Petzl Night Trail   www.mudsweattrails.nl 
10 Hoek van Holland Ballentent strandloop  www.pacrotterdam.nl 
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10 Schoorl  Groet uit Schoorl Run  www.groetuitschoorl.nl 
16 Burgh-Haamstede De zwaarste 10 van Zeeland www.avdeltasport.nl 
17 Zundert  DJA Cross    www.dja-zundert.nl 
17 Willemstad  Hellegatcross   www.binnenmaasrunforlife.nl 
23/24 Flevoland  NK-cross    www.nkcross.nl 
24 Berkel/Rodenrijs Lansingerland Loop  www.lansingerlandrun.nl 
24 Zaltbommel  Singelcross    www.zaltbommeldutchrunners.nl 
 
Maart 
 
9 Dordrecht  Riwal Hoogwerkers ½Marathon www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
10 Oostvoorne  Halve van Oostvoorne  www.dehalvevanoostvoorne.nl 
10 Den Haag  City-Pier-City Loop   www.nncpcloopdenhaag.nl 
10 Lekkerkerk  Halve Natuur Marathon  www.avstart.nl 
 

 
Ingezonden door Marco Essenberg: 
 
De Lucrasoft HIAthlon wordt een triathlon voor iedereen 
in Hendrik Ido Ambacht. 
En dan bedoelen we ook iedereen. 
Heb je nog een oude bermuda in de kast liggen. Staat 
die omafiets stof te happen en je loopschoenen tja dan 
ben je van harte uitgenodigd op een van de afstanden. 
Maar ook als je al vaker een triatlon gedaan hebt en/of 
je een NTB atletenlicentie hebt ben je welkom. 
 
De Lucrasoft HIAthlon wordt een unieke combinatie. 
Zwemmen in open water van het Sandelingenpark, 
fietsen over strak asfalt met scherpe bochten en 
hardlopen over schelpenpaden, grasbanen en zelfs 
door weilanden. 
 
Op www.teamsterkstaaltje.nl/HIAthlon vind je de link om 
je in te kunnen schrijven, zeer binnenkort wordt ook 
www.hiathlon.nl gelanceerd. Kijk voor het laatste 
nieuws op Facebook. 
 
Mocht je geen interesse hebben om deel te nemen, 
maar je vindt het wel gaaf om erbij te zijn? Wij zijn ook 
hard op zoek naar vrijwilligers. Stuur gerust een mail 
naar sterk-staaltje@outlook.com om je als vrijwilliger 
aan te melden. 
 
Dus zet 14 september vast in je agenda. Noteer ook 
meteen 20 april voor de Paascross Hooge Nesse in 
Zwijndrecht.  
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Nieuwe sponsor, nieuwe naam  Riwal Hoogwerkers Halve Marathon  
  

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

Het organisatieteam is erg blij met het aantrekken van Riwal Hoogwerkers als nieuwe hoofdsponsor. 
Dit verhoogt de mogelijkheden om er een geslaagde loop van te maken en meer bekendheid te 
geven aan het evenement. De aanvulling van kleinere sponsors, waarvan de meesten de halve 
marathon al jaren sponsoren, maakt het compleet. De 43ste editie biedt naast de halve marathon 
prestatielopen over 5 en 10 km. En de jeugd is welkom op de baan. De Riwal Hoogwerkers Halve 
Marathon is onderdeel van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. 
Lopers en vrijwilligers, noteer 9 maart vast in je agenda! 
  
Organisatieteam Riwal Hoogwerkers Halve Marathon 
Maarten Vogelezang, Gos Koernap, Karin Stam, Sibrand Komdeur, Mieke van der Fluit, Jasper 
Beljaars, Kees de Pee, Erwin van Diemen, Willy Diepeveen  
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf, 
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 
 

[door Kiki en Daniel Hermus] 
 

SCHAPENKOPPEN SPORTPARK CROSS 
 
Op zaterdagmorgen 29 december waren ruim vijftig Fortius  jeugdatleten zich aan het opwarmen 
rondom onze eigen baan voor de Schapenkoppen Sportpark Cross. Zoals elk jaar start deze 
wedstrijd tussen de voetbalvelden van Emma om daarna onderlangs de dijk te lopen achter onze hal, 
in de hoek de dijk op te klimmen en af te dalen (althans voor de oudere jeugd) en aansluitend 
evenwijdig langs de Randweg en achter de tribune langs weer terug te komen bij de finish. 
Voor de toeschouwers is dit een erg leuk parcours, want de atleten zijn vanaf het middenveld van de 
atletiekbaan goed te volgen en, als je af en toe een sprintje trekt, van dichtbij ook nog goed aan te 
moedigen. 
De eerste categorie waren de kinderen geboren vanaf 2008 en later. Dit was echter zo’n grote groep, 
dat bij de finish het noteren van de startnummers niet helemaal was bij te houden. Gelukkig werden 
er veel foto’s gemaakt en zelfs een filmpje door 078TV, waarna de gemiste kinderen alsnog in de 
uitslagen konden worden verwerkt. De uitslag van de cross is te vinden op uitslagen.nl. 
Voor de pupillen en junioren van Fortius  waren dit ook nog de officiële clubkampioenschappen 
cross. De prijsuitreiking vond een week later plaats onder het genot van gezonde versnaperingen 
zoals mandarijntjes, komkommers, snoeptomaatjes en appels. Hieronder staan alle uitslagen van de 
pupillen en junioren op rij. 
 
  MPD  JPD 
 1 Anne Schoester 1 Sjors van der Laan 
   2 Jesper van Leeuwen 
   3 Adam Mahiov 
 
  MPC  JPC 
 1 Steffi van Heinde 1 Semme den Engelsman 
   2 Ilay de Koning 
   3 Arend Vogelaar 
   4 Moos Korteweg 
   5 Noah van Bezooijen 
 
  MPB  JPB  
 1 Tula Hermus 1 Hugo Vink 
 2 Tess van Tour 2 Santiago Roelofs 
 3 Amber Jansen 
 4 Bo van Driel 
 
  MPA1  JPA1  
 1 Alyssah Bailey 1 Dex van der Laan 
 2 Annika Boertje 2 Wouter van Balen 
 3 Lise de Lange 3 Bram Kähler 
 4 Mare Simons 4 Ruben den Dulk 
 5 Hannah Sorensen 5 Luka Alvarez Tusveld 
   6 Sem Schoester 
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  MPA2  JPA2  
 1 Isha Arnold 1 Luuk Bosveld 
 2 Pien Vogelaar 2 Thijs Haak 
 3 Fabienne de Jong 3 Ruben van Roosmalen 
   4 Yerne Biesterveld 
   5 Rune Veraart 
 
  MJD  JJD  
 1 Novi Hermus 1 Jaime Joele 
 2 Veerle Uilhoorn 2 Thomas van Roosmalen 
 3 Norah de Bruijn 3 Daan Roosendaal 
 4 Monique de Graaf 4 Sepp van Dort 
   5 Jesper Hurkmans 
   6 Tijn van Driel 
 
    JJC   
   1 Flint Beenen 
   2 Timo de Kok 
   3 Mees Schneider 
   4 Freek Bosveld 
   5 Milan Vink 
 
 

SYLVESTERCROSS SOEST 
 
Op 31 december wordt het crossjaar traditioneel afgesloten met de Sylvestercross in Soest, 
georganiseerd door de plaatselijke AV Pijnenburg. Vanaf de mooi gelegen atletiekbaan loop je in vijf 
minuten naar de Soesterduinen, waar het spektakel plaatsvindt. Start en finish (vooral het laatste 
stuk, duintje omhoog door het mulle zand, vreselijk zwaar) zijn gelegen op deze prachtige zandvlakte 
en elk jaar is het afwachten wat voor weersomstandigheden er zijn. Dit jaar was het relatief warm, 
zo’n 10 graden, dus de thermoshirts konden uitblijven en de lange hardlooptights … … bleven aan, 
want ja daar hadden we niet echt op gerekend. 
Arend Vogelaar was de eerste atleet die de mocht starten bij de JPC over een afstand van ruim 1200 
m. Hij finishte als tiende in zijn categorie. Daarna was het de beurt aan Tula Hermus bij de MPB en 
zij eindigde op de zestiende plaats over dezelfde afstand. 
Luuk Bosveld liep zijn wedstrijd bij de JPA over dezelfde 1200 m en finishte op de 25ste plaats. Pien 
Vogelaar stond aan de start bij de MPA en eindigde op plek 44. 
Daarna gingen we door naar de junioren die wat meer mochten lopen. Novi Hermus en Veerle 
Uilhoorn stonden aan de start bij de MJD over een afstand van 2000 m. Novi finishte als 40ste en 
Veerle als 51ste. 
Daarna waren de JJC aan de beurt met Flint Beenen en Freek Bosveld. Flint kwam als zestiende 
over de streep en Freek als 52ste. Marit Uilhoorn liep mee bij de MJB en eindige als vijftiende op een 
afstand van 3200 m. Tibo Visser stond aan de start bij de JJA en liep over een afstand van 6000 m 
naar plaats 32. 
Tussendoor liepen er ook nog vijf vaders en een zoon mee met de Bas van de Goor Foundation 
prestatieloop over 4000 m. Henk-Jan Vogelaar was de snelste op plaats 36, Bas Bosveld volgde 
hierna op plek 38, Daniël Hermus was de volgende op plaats 44, Bob Hurkmans liep samen met zijn 
zoon Jesper en zij finishten respectievelijk op plek 64 en 65 en Mark Uilhoorn sloot het rijtje af op 
plek 81. 
Vroeg beginnen betekent natuurlijk ook vroeg klaar en dus was iedereen begin van de middag weer 
thuis om zich klaar te maken voor oudejaarsavond. 
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LICHTJESAVOND  –  FORTIUS BY NIGHT 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 
Nog maar een aantal jaren geleden waren er voor de pupillen tijdens de kerstvakantie geen 
trainingen. De afgelopen kerstperiode waren er met uitzondering van de woensdag die op Tweede 
Kerstdag viel, echter meer dan voldoende activiteiten. Op zaterdag 29 december 2018 de 
clubkampioenschappen cross tijdens de Schapenkoppen Sportpark Cross en op woensdag 2 januari 
2019 voor de eerste keer de Lichtjesloop. Geen gewone training maar voor alle pupillen gezamenlijk 
vanaf zes uur om te beginnen een swingende warming up in de sporthal. Onder begeleiding van 
opzwepende muziek hebben trainers Sharon en Tibo een Zumba-les gegeven. Na ongeveer een half 
uur is iedereen vervolgens naar buiten gegaan om in het donker op de door middel van blauwe 
glowsticks spannend verlichte baan een afstand van 1 of 2 km te lopen. 
 

Aan het verzoek om vooral feestelijk verlicht gekleed te komen heeft vrijwel iedereen voldaan. Het 
leek alsof sommigen de verlichting uit de kerstboom hadden gehaald en anderen liepen met een 
lichtgevend loopvest, fietslampje of hoofdlampen. Een flink aantal was ook nog eens extra mooi 
verkleed met een Santa-run pak of een ‘onesie’. Het was vanaf het terras een vrolijk gezicht om een 
lang lint van allerlei gekleurde lichtjes op de baan te zien bewegen. Veel atleten hadden ook een 
broer, zus, vriendje of vriendinnetje meegenomen, en een paar ouders zijn ook de uitdaging van 
tweeëneenhalf of vijf rondjes op de baan aangegaan. Na afloop kon in de kantine een oliebol of 
mandarijn gegeten worden en een glas chocomel worden gedronken. Het was in de kantine gezellig 
druk ook door de volwassenen die zouden gaan beginnen aan de 5 km Nieuwjaarsloop om 
aansluitend naar de voor iedereen toegankelijke nieuwjaarsreceptie te gaan. Gezien de vele 
positieve reacties zal er volgend jaar weer een Lichtjesloop worden georganiseerd. 
  

Een start bij de Sylvestercross laat zien dat de cross bij de jeugd leeft. 
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PENSIOEN 
 
Intensief sporten leidt (niet) tot langer leven. Het lijkt wel een omschrijving voor een 
cryptogram. De haakjes duiden er echter op dat de stelling zowel met als zonder 
niet door verschillende onderzoekers wordt verdedigd. Dat levert een interessante 
discussie op, waar je als individu uiteindelijk niet zo veel aan hebt, want dit soort 
stellingen blijven statistische beweringen en die zeggen weinig tot niets over het al 
dan niet langer leven van een enkel persoon. Bovendien kun je er weinig mee 
omdat je achteraf toch niet kunt controleren hoe lang je onder andere 
omstandigheden zou hebben geleefd. Maar een ding is zeker: op een gegeven 
moment heb je een leeftijd bereikt waarop je een stapje terug moet doen, of je nu 
wilt of niet. 
Topsporters gaan gemiddeld met pensioen als ze tussen dertig en vijfendertig jaar 
zijn,  maar het verschilt wel sterk per sport. Als een turnster er met vijfentwintig 
mee stopt kijkt daar niemand van op, terwijl een dressuurrijder op zestigjarige 
leeftijd nog aan de Olympische Spelen kan deelnemen. Er zijn ook individuele 
verschillen en uitzonderingen. Zo werd Joop Zoetemelk wereldkampioen toen hij 
veertig was, Troy Douglas liep nog in de 4×100 m WK finale op zijn veertigste en 
Edwin Moses bereidde zich nog voor op de Olympische Spelen toen hij 48 was. 
Daarnaast kun je natuurlijk met het groeien der jaren op een lager niveau nog 
competitief verder gaan en binnen je eigen leeftijdsklasse nog steeds een topper 
zijn. Rietje Dijkman (79) kreeg er in december de Andreaspenning van de 
gemeente Amsterdam voor. Op 45-jarige leeftijd begonnen met atletiek bij AV’23, 
staan er op dit moment negentig Nederlandse records op haar naam. En dan wordt 
ze binnenkort tachtig en gloort er weer een nieuwe categorie. Al lang de 
pensioengerechtigde leeftijd voorbij en toch nog aan topsport doen, terwijl gezond 
oud worden op zich al topsport is. 
Ik heb onlangs de AOW-leeftijd bereikt en omdat mijn werkgever en het 
pensioenfonds dezelfde criteria hanteren hoef ik niet meer te werken, sterker nog, 
word ik automatisch ontslagen. Men kijkt je niet eerst diep in de ogen om te zien 
wat je nog waard bent om aan de hand daarvan te beslissen wanneer je mag 
stoppen met werken, zoals laatst een Amsterdamse hoogleraar voorstelde. Nee, 
pensioen is verplicht voor iedereen gelijk. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je 
ook moet stoppen met sporten. Dat was ik dan ook niet van plan zolang het nog 
met plezier gaat. Zeker niet stoppen met het maken van de nieuwsbrief en het 
schrijven van columns, tenzij men mijn geleuter echt zat is, want dan moest ik de 
columns maar eens bundelen en er een punt achter zetten. Dat eerste was ik 
sowieso van plan. 
Sporten op leeftijd, dichtbij hebben we het beste voorbeeld in Joop van den Brink, 
kijk maar naar zijn recente Nederlandse records (zie pagina 5). Wat zeur ik nou 
over pensioen, ik kom nog maar net kijken.  
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AGENDA  

 
JANUARI 
 
Zaterdag 19  Dordrecht  Merwelandencross 
 
FEBRUARI 
 
Zaterdag 2  Alblasserdam Veldloopcompetitie 
 
Zondag 3  Dordrecht  Road2Rotterdam 25 km 
 
Zaterdag 9  Dordrecht  Regio Indoor Pupillen en Junioren D 
 
Zaterdag 16  Gorinchem  Veldloopcompetitie 
 
Donderdag 21 Kantine Fortius Voorlichtingsavond beginnerscursus hardlopen 
 
Maandag 25  Dordrecht  Start beginnerscursus hardlopen 
 
MAART 
 
Zaterdag 9  Dordrecht  Ruwal Hoogwerkers Halve Marathon 
 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl.  
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com.  
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl  
 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBR IEF: 
 

Uiterlijk op 15 februari 2019 op het volgende e-mai ladres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van februari 2019.   
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COLOFON 
 

HET BESTUUR 
 
Voorzitter: Jan van Haren 
Secretaris: Jan van Dalen 
secretaris@fortiusdrechtsteden.nl  
of info@fortiusdrechtsteden.nl 
Penningmeester: Chris den Hartog 
Leden: Bertus Harte 

  Ad van de Kamp, tweede voorzitter 
  Martin Matse 

 
Verenigingsmanager: Johan Moree 
fortiusmail@gmail.com, telefoon: 06-19889945 
 
 
Redactie Nieuwsbrief: Joke Torbijn en Henk Nugteren 
Eindredactie: Henk Nugteren 
Mail Nieuwsbrief: nieuwsbrieffortius@outlook.com 
 
 

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

Recreatieve loopgroep Inner Circle Runners 
Dinsdag vanaf 19:30 uur 
Donderdag vanaf 19:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Woensdag:  vanaf 19:15 uur 
 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
 
Kick FUN & Boxing  
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij zijn in blijde verwachting 
 

van:  
 

Een recente en complete foto  
 

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

Aerobics, streetdance, zumba 
Maandag 18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: BBB – Body Shape 
   20:45 – 21:40 uur: Zumba 
Dinsdag 09:00 – 09:55 uur: Combiles – Yoga 
   10:15 – 11:10 uur: 55+ – Body Shape 
   18:45 – 19:40 uur: BBB – Body Shape 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
  20:45 – 21:40 uur: Flowyoga 
Woensdag 17:00 – 18:00 uur: Streetdance 7 – 12 j 
   18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
   19:45 – 20:40 uur: Powerpump 
   20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape 
Donderdag 09:00 – 09:55 uur: Pilates 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: Flow Yoga 
Vrijdag  09:00 – 09:55 uur: Powerpump 
   13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi 
   18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20 
Zaterdag 09:30 – 10:25 uur: Zumba 
 
Voor meer details en laatste wijzigingen zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen-
fortius/fitness/groepslessen 

 

Logo door Elise Beljaars 
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