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

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

René Bellaart  
 



 

 

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

 
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
De Fortius  nieuwsbrief van november 2019 is weer 
klaar. Met 31 pagina’s kun je eigenlijk niet meer van 
een nieuwsbrief spreken, het is eerder een magazine 
geworden. En dat komt doordat er zo goed gehoor 
gegeven werd aan de vraag naar kopij. Zelden kregen 
we zo veel binnen als deze keer. Maar er was dan ook 
wel aanleiding voor, er werd deelgenomen aan de New 
York Marathon, de halve marathon van Lissabon en de 
halve marathon van Las Palmas. Astrid Klein, Albert 
Klerk en Maarten Danckaarts deden verslag. Verder 
hebben we natuurlijk aandacht voor de Indoor Record 
wedstrijden in onze eigen hal en de Drechtstadloop.  
En we hadden een lang gesprek met Piet Barends. 
Verder alle bekende rubrieken. 
 
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 december 2019: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur  
 
 

• Op woensdagavond 11 december vindt de jaarlijkse Dordt Sportverkiezing plaats. Tijdens deze 
feestelijke bijeenkomst in het Dordrechts Museum wordt bekend gemaakt wie sportman, 
sportvrouw, sporttalent, sportploeg, sportploeg junioren en cluppie van Dordrecht over het jaar 
2019 worden. Door de gemeente is aan alle sportverenigingen gevraagd om kandidaten aan te 
leveren. Het bestuur van Fortius  heeft Karlijn Schouten voorgedragen, gezien haar uitzonderlijke 
prestaties in 2019 bij het polsstokhoogspringen, als Sporttalent van het jaar 2019. De jury heeft 
zich gebogen over alle inzendingen en heeft Karlijn genomineerd. Zij moet het opnemen tegen 
Milou van Wijk (zwemmen) en Lilia Lupanova (kunstrijden). Alle leden van Fortius  zullen voor 
haar duimen! 

• In december 2019 zal door de Atletiek Unie de atletiekaccommodatie en de sporthal gekeurd 
worden om te onderzoeken of aan de wedstrijdreglementen wordt voldaan. Bij de vorige keuring 
van de atletiekaccommodatie is een aantal gebreken geconstateerd, die door de gemeente 
Dordrecht voortvarend zijn aangepakt. Gehoopt wordt dat er nu geen grote problemen zullen zijn. 
Voor wat betreft de hal is het alweer geruime tijd geleden dat deze is gekeurd. 

• Noteer alvast in de agenda dat de nieuwjaarsreceptie en nieuwjaarsloop zullen plaatsvinden op 
2 januari 2020. Alle leden, vrijwilligers en donateurs van Fortius  zijn hiervoor uitgenodigd. Nadere 
informatie volgt in december op de website. 

• De gemeente Dordrecht is gestart met de voorbereiding van de viering van 800 jaar stadsrechten 
in 2020. Hiervoor kunnen ideeën worden aangedragen, alsmede subsidie worden aangevraagd 
bij de gemeente. Deze regeling heeft ten doel om – in het kader van het stedelijk themajaar 2020 
‘Dordrecht 800 jaar Stad’ – activiteiten te subsidiëren, waarmee belangrijke historische, 
hedendaagse of toekomstgerichte momenten in Dordrecht worden gevierd met burgers en 
bezoekers en de levendigheid van de (binnen)stad wordt bevorderd. De eerste aanvraagronde is 
reeds gesloten, de tweede eindigt op 1 december 2019 en de derde op 1 maart 2020. Zijn er 
ideeën (goed uitgewerkt en onderbouwd) meldt dit bij de voorzitter Jan van Haren, via het email 
adres: info@fortiusdrechtsteden.nl. Zie voor de criteria de website: 
https://dordrecht800.nl/subsidie-en-tips/ 

• Met grote regelmaat wordt er door de trainers, op de website en in de nieuwsbrief, gewezen op 
het gebruik van de juiste spikes in de sporthal. Echter, op de een of andere manier lukt het niet 
om de atleten hiervan te overtuigen. Het gebruik van verkeerde spikes brengt grote schade aan 
de vloer van de sporthal en de balken op zowel de binnen- als buitenbalustrade. Bij het aantreffen 
van deze verkeerde spikes zijn de trainers, wedstrijdleiders en halbeheerders gemachtigd de 
atleten te verwijderen uit de trainingen, wedstrijden of de sporthal. Dus wees gewaarschuwd, zie 
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen/991-spikes-in-de-atletiekhal 

• Door de Wedstrijdorganisatiecomités, zowel op het gebied van de atletiek als worstelen, zijn het 
afgelopen jaar veel wedstrijden (in- en outdoor, baan en weg) georganiseerd. Niet iedereen 
binnen de vereniging is zich bewust van het vele werk en tijd dat dit met zich meebrengt. Na 
afloop kan voldaan worden teruggekeken op geslaagde evenementen. Het bestuur en de leden 
van Fortius  hebben grote waardering voor het werk van de organisatoren en helpers. Wij zijn 
trots op jullie en bedanken jullie voor jullie grote inzet! 

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
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AANDACHT VOOR (ON)GEWENST GEDRAG 
 
In oktober werden er voor de jeugdtrainers gespreksavonden georganiseerd rond het thema 
ongewenst gedrag. Trainers zijn immers medeverantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en 
het welzijn van sporters. Drie vragen stonden centraal: waar hebben we het over, hoe is het binnen 
Fortius  geregeld als er een klacht binnen komt en hoe zorgen we nog beter voor het behoud van 
een goed en sportief klimaat binnen de vereniging?  
In totaal namen 24 trainers aan de avonden deel. De avonden werden onder meer begeleid door de 
vertrouwenscontactpersonen van de vereniging Bert den Boer en Carine Banga. 
 
Tijdens de levendige bijeenkomsten werden verschillende suggesties gedaan om het klimaat binnen 
de vereniging nog verder te verbeteren. Deze zijn besproken tijdens de Fortius  bestuursvergadering 
van 4 november jl. Onderstaande voorstellen zijn door het bestuur overgenomen: 
 
1. We gaan een poster maken met gewenste omgangsvormen (als je daaraan mee wilt denken, 

meld je dan bij Bert den Boer of Carine Banga). 
2. Meer bekendheid aan de vertrouwenscontactpersonen en hoe hen te benaderen. 
3. We gaan de gespreksavond (on)gewenst gedrag herhalen voor trainers die er in oktober niet bij 

konden zijn (reserveer woensdagavond 26 februari 2020 alvast in je agenda). 
4. Er komt een informatiebijeenkomst voor ouders van jonge atleten. 
5. Twee keer per jaar wordt de trainers gevraagd voorafgaand aan de training kort stil te staan bij 

het sportklimaat binnen de vereniging. De trainers ontvangen rond die tijd (eerste training na 
nieuwjaar en eerste training in september) suggesties over hoe ze dit kunnen doen. 

 
Het bestuur vindt het behoud van een goed sportklimaat binnen de vereniging erg belangrijk: als 
leden van Fortius  zich ongemakkelijk voelen door de manier waarop een mede-sporter of de trainer 
met je omgaat en je kunt het zelf niet oplossen, aarzel dan niet om contact op te nemen met een van 
de twee vertrouwenscontactpersonen. Zij bieden een luisterend oor en denken met je mee hoe het 
tot een oplossing te brengen. We willen dat iedereen zich binnen de vereniging veilig voelt en met 
plezier kan sporten. 
 
Info bij Fortius  vertrouwenscontactpersonen: 
Carine Banga  (06 52645622, carinebanga@gmail.com) of 
Bert den Boer  (06 28430164, info@bbdb.info). 
 
 
 

HULP GEVRAAGD 
 

De hulpoproep bij de foto van Dini Grootenboer van de graafwerkzaamheden 
van Ad van de Kamp, die in de vorige nieuwsbrief verscheen, heeft enkele 
reacties opgeleverd. Onder andere Brenda Andriessen meldt dat haar Jeroen 
en haar zoon wel willen helpen. 
In een reactie van Ad daarop stelt hij dat het fijn is om te horen en te weten 
dat er mensen hebben gereageerd. Maar gelukkig zijn de werkzaamheden 
praktisch gedaan en is er op dit moment geen hulp meer nodig. 
 
Maar er komen in de toekomst heus nog wel klusjes waar assistentie 
gevraagd zal worden (red.).  
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
Tijdens de Indoor Recordwedstrijden op 26 oktober in de hal van Fortius 
sneuvelden drie clubrecords bij de meisjes junioren D. Anniek de Lange  
sprong 1,61 m hoog. Ze verbeterde daarmee het clubrecord van Brigitte Jansen 
uit 2013 met 1 centimeter. Cristy Pieter  sprong 5,29 m ver. Dat was een 
verbetering met 11 cm van het indoor clubrecord dat zij al op haar naam had 
staan. Ook verbeterde Cristy haar clubrecord op de 60 meter indoor met 
eentiende van een seconde naar 8,03 s. 
Bij de jongens junioren D verbeterde Samuel van Well  het clubrecord 
hoogspringen met maar liefst 6 cm naar 1,66 m. Het oude record was uit 2006 
en stond op naam van Ruben van de Graaf. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
[Advertentie] 
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IN GESPREK MET PIET BARENDS 
 

[door Henk Nugteren] 
 
De laatste drie nieuwsbrieven hebben we gesprekken gehad met succesvolle 
junioren. Het leek me een goed idee om deze keer eens een ouder lid voor te 
stellen in deze rubriek. Iemand die niet meer actief is als atleet, maar nog 
steeds wel heel actief binnen de vereniging opereert. Ook al is hij al ver in de 
zeventig, toch is hij bijna dagelijks op de club te vinden en heeft ook nog zijn 
bemoeienissen met de jeugd. We hebben het over Piet Barends, voor velen 
een bekende en voor veel jeugd de man achter de PR-competitie. 
 
Piet Barends is al 55 jaar lid van de club, maar begon nog eerder met atletiek, want in 
1959 werd hij al lid van de gymnastiekvereniging Sparta, die toentertijd ook een 
atletiekafdeling had. In 1964 verruilde hij samen met zijn oudere broer Henk, die hem 
ook gestimuleerd had aan atletiek te gaan doen, de vereniging Sparta voor de 
Dordrechtse Gymnastiek- en Atletiekvereniging Hercules, toen ook al bekend als de Dordrechtse Krachtsport- 
en Atletiekvereniging Hercules. Wie goed de Fortius  10-bestenlijsten bestudeert, stuit nog veelvuldig op de 
namen van zowel Piet als Henk Barends. Bij Hercules specialiseerde Piet zich op de werpnummers, maar 
schuwde ook deelname aan onderlinge wedstrijden gewichtheffen en worstelen niet. Piet was een autodidact 
want bij gebrek aan een werptrainer schafte hij boeken aan, bestudeerde die en werd zijn eigen trainer. In 
1968 werd hij Dordts kampioen kogelstoten en discuswerpen. 
 
Al snel werd Piet zelf trainer, vreemd genoeg eerst voor de 
middenafstandslopers, maar toen hij in 1979 betrokken werd 
bij de jeugdafdeling van Hercules, die door Leo Poirot was 
opgericht, werd hij meer allround. Enkele jaren later deed 
Piet de cursus atletiektrainer (AT). Bij die cursus hoorde 
verplicht ook de jurycursus, maar omdat Piet de reglementen 
zo’n beetje uit zijn hoofd kende, slaagde hij voor het examen 
zonder de cursus te hebben gevolgd. Nog later volgde de 
cursus Trainer Coach B met specialisatie werpen. Dat had 
niet alleen te maken met zijn favoriete nummers, maar ook 
met de ontwikkeling die zijn nicht Inge Barends (dochter van 
Henk) in die jaren doormaakte op die nummers. Inge is nog 
steeds met afstand houdster van de clubrecords kogelstoten, 
discuswerpen en kogelslingeren en daarnaast ook nog van 
hinkstapsprong en zevenkamp. Daarna heeft Piet vrijwel alle 
andere specialisaties gedaan, waaronder sprint, horden en 
kracht. 
Kort nadat de jeugdafdeling gestalte kreeg, tilde Piet bij 
Hercules de damesatletiek van de grond, eenvoudigweg 
door te beginnen met het geven van training op alle 
onderdelen aan drie vrouwen. Na vier jaar was deze afdeling 
zo gegroeid dat het niet meer te combineren viel met zijn 
persoonlijke trainingen, want Piet was in die tijd nog 
voornamelijk zelf atleet. In 1983 nam hij afscheid van de 
inmiddels veertig dames tellende groep. 
 
Dat Piet interesse had voor technische nummers en voor 
ranglijsten en records is te begrijpen als je weet dat hij civiel 
ingenieur is, met afstudeerrichting verkeerskunde, opgeleid Piet in zijn jonge jaren als kogelstoter. 
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aan de toen nog TH Delft. Vrijwel zijn hele beroepsleven heeft hij 
bij de brandweer gewerkt, waar hij via de opleiding tot 
beroepsbrandweerofficier bij de afdeling Preventie terecht kwam. 
Inmiddels geniet hij al achttien jaar van zijn vrije tijd, sinds hij met 
een goede regeling vrijwillig kon stoppen met werken. Wie denkt 
dat hij alleen die laatste jaren in de cijfertjes is gedoken heeft het 
mis. Al in 1966 stortte Piet zich op de clubrecords en ranglijsten 
van Hercules. Bovendien was hij ook vijftien jaar lid van het 
bestuur en nam hij de ledenadministratie op zich. Op een 
bepaald moment was er de luxe van een elektrische type-
machine, waarop hij elke maand de volledige ledenlijst moest 
uittypen. Maar hij had tijd over en kon daarop ook meteen de 
clubrecords en prestatielijsten typen. Eens in de vijf jaar zorgde 
hij ook nog voor een Hercules ranglijstenboek, waarvan de 
laatste editie 645 bladzijden bevatte. 
Tegenwoordig gebeurt dit met de computer en is een wijziging in 
een lijst veel sneller aan te brengen en hoeft niet de hele lijst 
opnieuw getikt te worden. Ook daar gaat Piet voortvarend mee 
om, al mag er dan soms wel eens een bestandje kwijtraken of 
ten onrechte worden gewist, maar dat gebeurt ook bij de huidige 
TU-studenten. Piet zal het niet meer gebeuren want alles wordt 
meteen op een extern geheugen gezet. 
 
Sinds 2004 is er de PR-competitie voor de jeugd en de laatste 
tien jaar is Piet Barends de trekker daarvan. Hij doet dat op een 
zeer transparante manier door precies te melden welke uitslagen 
van welke wedstrijden zijn doorgespit op persoonlijke records 
voor pupillen en junioren. Hebben atleten persoonlijke records op andere wedstrijden gevestigd, dan kunnen 
zij dat bij Piet melden en mits voldoende bewijs, worden de daarmee behaalde punten bijgeschreven. Helaas 
moet hij constateren dat er maar sporadisch wordt deelgenomen aan andere dan de voor de hand liggende 
wedstrijden; dat was vroeger wel anders. De competitie loopt van 1 november tot en met 31 oktober van het 
volgende jaar omdat 1 november de datum is waarop categorieën worden gewijzigd. De winnaars krijgen 
waardebonnen en alle pupillen bovendien diploma’s die door Piet zelf worden vervaardigd. Veel werk, maar 
aan de andere kant is Piet ook streng, want diploma’s die voor kerst niet zijn opgehaald verdwijnen in het oud 
papier. En zo staan er nog wat onverbiddelijke regels in het PR-reglement. 
     
Voor het honderdjarig jubileum van Hercules 
heeft Piet twee jaar lang zijn vakanties 
opgeofferd om het Hercules jubileumboek te 
maken. Er moest research gedaan worden, 
veel foto’s gezocht en gescand en veel 
geschreven. Ook nu met het 125-jarig jubileum 
in aantocht is Piet weer actief en heeft hij al 
contact met Monique de Lange over leuke 
ideeën voor het jubileumjaar. 
Ook maakte Piet deel uit van de bouw-
commissie voor een nieuw clubhuis in de 
Windhondenpolder. Later, toen de verhuizing 
naar de huidige locatie een feit werd, was hij de 
drijvende kracht achter de totstandkoming van 
de atletiekhal. Nog steeds is hij secretaris van 
de Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg 
(SOAR), die de hal beheert. 

Techniek is voor Piet altijd de basis geweest. 

In 1980 sprong Piet ver tijdens de clubkampioenschappen. 
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Ook de fusie tussen Hercules en Parthenon stond 
bij Piet al vroeg en hoog op de agenda. In 2004 
stelde hij tijdens een jaarvergadering voor de 
eventuele mogelijkheid tot een nauwere samen-
werking tussen de twee verenigingen verkennend te 
gaan onderzoeken. Voorzichtigheid was geboden 
want er was veel tegenstand in beide verenigingen. 
Piet vond het vaakst geopperde tegenargument dat 
de sfeer verloren zou gaan maar onzin, “want in 
naam was Hercules wel één vereniging, maar 
eigenlijk bestonden we uit drie verenigingen en twee 
sportscholen”. Belangrijk was dat de fusie van 
onderop is begonnen, waardoor er druk op de ketel 
bleef en er commissies en werkgroepen ontstonden. 
Piet had daar vaak zijn bemoeienis mee, niet zelden 
als voorzitter. De rest is geschiedenis. Fortius  is er 
gekomen en daar ging het om. 
 
En dan zijn we in het heden aanbeland. Piet had me 
vooraf gewaarschuwd dat als hij eenmaal zou 
beginnen te vertellen over het verleden en ook al 
zijn kritiek en suggesties op het huidige functioneren 
van Fortius  zou gaan spuien, ik beter drie dagen 
zou uittrekken. Maar volgens mij moest een uurtje 
gerichte vragen genoeg gegevens opleveren voor 
dit interview. Goed, het werden toch anderhalf uur. 
De meeste kritische opmerkingen hebben 
betrekking op de training, en vooral de technische 
aspecten daarvan. Piet constateert dat de 
pupillengroepen over het algemeen te groot zijn om 
kwalitatief en technisch goede training te geven. Als 
een van de voorbeelden noemt hij de aanglij bij het 
kogelstoten. Lukt het niet om een pupil dit goed te 
leren, dan is het waarschijnlijk beter daar nog mee te wachten in plaats van een foute techniek te accepteren, 
want later afleren is tien maal moeilijker dan aanleren. Zijn suggestie om de jeugd die het alleen voor de fun 
doet te scheiden van de atleten die serieus aan de slag gaan en ook ambities hebben om iets te bereiken, lijkt 
bij de CD-junioren succesvol te zijn. Ook worden daar talenten specifiek getraind op nummers waarop zij in de 
competitie uitkomen. Verheugend is het ook dat er weer een aparte middenafstandgroep is. De resultaten 
daarvan zijn nu al duidelijk zichtbaar. 
Met de algemene training voor junioren AB en senioren is Piet minder tevreden. Het lijkt een eenheidsworst, er 
is nauwelijks sprake van periodisering en er wordt te weinig tijd aan techniek besteed. Om een techniek erin te 
slijpen is een groot aantal herhalingen van oefeningen nodig en daar komt men te weinig aan toe.   
Meer groepen betekent meer trainers. Er is behoefte aan bevlogen trainers met goede kennis en specialisatie, 
zoals Arno Tavenier en Ricardo Hill. Ook Vita van Dorp heeft het in zich, zeker als ze op termijn de nodige 
cursussen volgt. Verder zal er meer aan krachttraining moeten worden gedaan en moeten de atleten meer 
gestimuleerd worden om aan wedstrijden deel te nemen. Pas dan kunnen er bij de jeugd prijzen worden 
gewonnen en kunnen de seniorenploegen op termijn ook een klasse hoger op landelijk niveau komen. Maar 
dan moet Fortius  wel zijn talenten vasthouden en dat kan alleen door kwaliteit te bieden.  
Zelf is Piet ook zo’n bevlogen trainer, maar realist genoeg om te beseffen dat hij het niet meer is die Fortius  
naar de top kan brengen, al had hij nog graag de techniektraining willen blijven verzorgen zolang hij daar 
fysiek toe in staat is. Nu geeft hij, ondanks allerlei kwaaltjes, nog steeds krachttraining aan een beperkte groep 
atleten. De vaktrainer beslist wat de atleten in het krachthonk moeten doen, Piet ziet er op toe dat de 
oefeningen op de juiste wijze worden uitgevoerd. En dat wordt hem in dank afgenomen, getuige een tas met 

Ook schuwde Piet in zijn jonge jaren de 400 m niet. 
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het opschrift Piet Barends Toptrainer bij Fortius 
en een dito handdoek die hij op zijn verjaardag 
van zijn atleten kreeg. 
 
Naar eigen zeggen besteedde Piet vroeger zo’n 
40 uur per week aan de vereniging. Dat is de 
laatste jaren teruggebracht tot ongeveer 20 uur 
nu. Veel van die uren zijn voor de meeste 
mensen onzichtbaar. Zo heeft Piet alle Hercules 
prestaties vanaf 1910 in een database verwerkt 
en is hij nu bezig die van Parthenon. Eventueel 
moet hij daarvoor nog naar het Dordts archief 
voor clubbladen van 1953-1969. Daarna kunnen 
de Fortius  10-bestenlijsten sterk worden 
verbeterd. Ik kan beamen dat die lijsten niet altijd 
compleet zijn, want ik breng nog wat huiswerk 
voor hem mee in de vorm van vier uitslagen-
lijsten van wedstrijden uit de jaren ‘90 waar nog 
heel wat Hercules en Parthenon prestaties in 
staan die op de lijsten thuishoren. 
Piet ontving voor zijn activiteiten verschillende 
onderscheidingen. Hij werd koninklijk onder-
scheiden voor 40 jaar vrijwilligerswerk bij 
Hercules. Verder ontving hij onder andere de 
Johan de Witt-speld, de Sportprijs van de 
gemeente Dordrecht voor zijn inzet bij de bouw 
van de nieuwe hal en de zilveren KNAU-speld 
voor zijn verdiensten voor de atletiek en zijn 
lidmaatschap van het districtsbestuur. 
 
 
 
 
 
 
En of u het gelooft of niet, Piet heeft ook nog tijd voor zijn andere hobby’s verzamelen en legpuzzels maken. 
Op de vraag wat hij dan zoal verzamelt komt een stortvloed van dingen, waarvan ik er maar enkele heb 
genoteerd: suikerzakjes, theemerken, servetten, sinaasappelmerken, bierviltjes, plastic en katoenen tasjes, 
stripboeken en natuurlijk legpuzzels. Van veel van deze items heeft hij tientallen albums vol. Dus zoekt u iets 
specifieks, grote kans dat Piet het in een doos met dubbele exemplaren heeft. 
 
Piet Barends, een veelzijdig man die we nog lang bij Fortius  willen houden. 
  

Koninklijk onderscheiden in de Grote Kerk in Dordrecht. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 

FORTIUS INDOOR RECORDWEDSTRIJD 26 OKTOBER 
 
Zoals elk jaar sinds het bestaan van de Reeweghal, werd ook in 2019 in het laatste weekend van 
oktober weer de Indoor Recordwedstrijd georganiseerd. We doen dat altijd eind oktober, omdat onze 
pupillen en junioren dan nog een laatste kans hebben om hun records te verbeteren voordat ze per 1 
november overgaan naar een nieuwe categorie. Ook bij atleten van andere verenigingen is de 
wedstrijd om die reden populair en velen wisten de weg naar Fortius  op zaterdag 26 oktober weer te 
vinden. Er werden enkele bijzondere prestaties geleverd, zowel door atleten van buitenaf als door 
leden van Fortius . 
 
Bij de masters werd een officieel Nederlands record 
verbeterd. Tjerk Vos van SV Noordkop scherpte zijn 
nationale record M65 op de 60 meter aan tot 8,20 s. 
Bij de jongens junioren C werd eveneens een beste 
Nederlandse prestatie aller tijden opgetekend. 
Jamie Sesay van Almere ’81 liep de 60 meter 
horden in 8,13 s en dat was 0,01 s sneller dan de 
snelste tijd tot nu toe.  
Ook enkele Fortius junioren acteerden op nationaal 
niveau. De D-meiden Anniek de Lange en Cristy 
Pieter leverden elk een bijzondere prestatie op een 
springonderdeel. Anniek sprong 1,61 m hoog. 
Slechts één D-juniore sprong in Nederland indoor 
ooit hoger. Cristy kwam in de verspringbak tot een 
prestatie van 5,29 m. Ook dat is de op-een-na-beste 
prestatie aller tijden in Nederland. Op de 60 meter zette Cristy 
8,03 s op de klokken. 
Bij het hoogspringen deed ook Samuel van Well het heel 
goed. Zijn prestatie van 1,66 m valt maar nét buiten de top-10 
op de nationale ranglijst aller tijden. 
Er waren meer opmerkelijke prestaties van Fortius junioren. 
Yannick de Burbure (JJB) liet met 13,43 m bij het kogelstoten 
zien weer helemaal terug te zijn. Het nieuwe Fortius lid Ömer 
Pesket (JJB) liep zijn allereerste officiële 60 meter in 7,51 s. 
Savannah Bailey (MJC)  stootte de kogel 10,60 m ver weg en 
liet daarmee de concurrentie ver achter zich. Wessel de 
Lange (JJC) liep in 7,79 s een snelle 60 meter. Saskia van der 
Boor (MJA) sprong 1,50 m hoog. Nynke Kuipers (MJB) sprong 
met de polsstok 2,70 m hoog. Sharon de Smoker (MJA), die 
we een tijdje gemist hebben in wedstrijduitslagen, liep in 11,01 
s een goede 60 meter horden.  
Bij de senioren vrouwen presteerde Joyce Walgers met 1,45 
m goed bij het hoogspringen. Cheyenne Eier deed voor het 
eerst mee aan een wedstrijd polsstokhoogspringen en ging 
over 2,40 m.  
Deze en alle andere uitslagen staan op Atletiek.nu. 
 

Start van de 60 m. 

Sharon de Smoker op de 60 meter horden. 
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De meeste uitslagen van baan- en 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  
 
Mooie prestaties junioren op Hellas Herfstindoor 
Enkele junioren van Fortius  begonnen hun indoorseizoen zaterdag 9 november in Utrecht goed op de Hellas 
Herfstindoor. 1e jaars D-junior Ruben van Roosmalen deed voor de eerste keer mee aan de 60 meter horden. 
Hij haalde de finale en werd tweede in 11,79 s. Bij het hoogspringen werd hij derde met 1,30 m. Yerne 
Biesterveld, eveneens JJD 1e jaars, sprong diezelfde hoogte, maar had daar iets meer pogingen voor nodig 
en dat leverde hem de vijfde plaats op. Thomas van Roosmalen (JJC) scoorde drie persoonlijke records: 60 m 
in 9,46, 60 mH in 12,17 en verspringen 4,24 m. Julia van Dorp (MJC) verbeterde haar persoonlijk beste 
prestatie bij het verspringen naar 4,19 m. Maxim van Dorp (JJD) liep in 9,19 s een persoonlijk record op de 60 
meter.  
 
Indoorwedstrijden in Dordrecht 2019/2020 
In de atletiekhal van Fortius  worden in het indoorseizoen 2019/2020 nog de volgende wedstrijden 
georganiseerd: 
Za 11-01-2020 Regio Indoor Jun ABC/Sen/Mas. De inschrijving opent binnenkort. 
Za 08-02-2020    Regio Indoor Jun D en Pup. De inschrijving opent binnenkort.  
Zo 21-03-2020 Fortius  Indoor voor alle categorieën. De inschrijving opent op 4 januari.  
Schrijf op tijd in! 
De Regio Indoors worden georganiseerd door de Stichting Atletiek Regio Dordrecht. De wedstrijd op 21 maart 
wordt georganiseerd door Fortius. Voor de pupillen en junioren D zijn het de clubkampioenschappen indoor. 
Voor de categorieën vanaf junioren C is het een open wedstrijd. De indoorwedstrijden in Dordrecht lopen 
meestal erg snel vol. Schrijf daarom zo vroeg mogelijk in. Inschrijven kan via Atletiek.nu. 
Kijk voor actuele informatie over de wedstrijden die Fortius organiseert op www.fortiusdrechtsteden.nl.  
 
Nederlandse kampioenschappen indoor 2020 
De data van de Nederlandse kampioenschappen indoor 2020 in Apeldoorn zijn: 
25 – 26 januari Nationale CD Indoor 
8 – 9 februari  NK indoor Masters en NK indoor Meerkamp 
15 – 16 februari NK indoor Junioren (A/B) 
22 – 23 februari NK indoor Senioren  + 200 m en 400 m NK Masters 
8 maart  Nationale Pupillen Indoor 
Zie voor informatie en inschrijven nkindoor.nl en atletiek.nu.  
 
Competitiedata 2020 
De data van de competitiewedstrijden van volgend jaar zijn reeds nu bekend. Noteer ze vast in je agenda!  
 
CD-junioren  Senioren 
18 april  26 april 
9 mei   24 mei 
13 juni   5 juli 
19 september  13 september 
 finales  promotie/degradatie 
 
AB-junioren  Masters   
19 april  17 mei 
3 mei   21 juni 
7 juni   20 september 
6 september  landelijke finale 
NK Teams junioren 
  De jury bij het hoogspringen aan het werk tijdens de Indoor Record. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

De Drechtstadloop op 3 november was het evenement van de 
maand. Daarom hieronder een verslag met alle resultaten van 
Fortius leden op de diverse afstanden. Daarnaast waren er 
natuurlijk nog allerlei andere wedstrijden deze maand waaraan 
Fortius atleten hebben deelgenomen. Het Grote Rivieren 
Loopcircuit werd met de 10 km van Gorinchem afgesloten en de 
klassementen konden worden opgemaakt. Aan de marathon van 
Amsterdam werd deelgenomen en zelfs is er naar New York gereisd (zie verslag verderop in deze 
nieuwsbrief). En niet te vergeten: het crossseizoen is weer gestart en zal de komende maanden deze 
rubriek gaan beheersen.  
Stuur wedstrijdverslagen, foto’s en commentaren naar de redactie, want zonder uw medewerking 
kunnen wij ook niet alles weten. Dat kan voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 december op 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

DRECHTSTADLOOP OP 3 NOVEMBER 
 
Vooropgesteld: ik heb het grootste deel van de dag binnen gezeten bij de inschrijvingen. In ieder geval ging 
daar alles naar wens, op een klein tikfoutje van een startnummer na, waardoor winnaar Jurgen Gerritsen bij de 
M55 niet als zodanig werd herkend. Gelukkig is dat later hersteld. Van het wedstrijdverloop heb ik dus weinig 
kunnen zien, maar dat is op onze site en in de krant te lezen. 
Iemand had op het evaluatieformulier van de organisatie bij wat ging er fout geschreven ‘er was te veel regen’, 
en vervolgens bij hoe kan het beter ingevuld “beter naar het weerbericht luisteren”. Het bleef lang droog, maar 
net niet lang genoeg, al hadden we nog zo vaak op buienradar gekeken. De lopers op de halve marathon 
hebben de hele weg moeten afleggen in een druilerige regen die af en toe overging in een flinke bui. Maar zij 
hadden wel het voordeel van vrijwel geen wind en daardoor bleken velen toch met een betere tijd naar huis te 
zijn gegaan dan ze aanvankelijk hadden gehoopt. Als de Duitse Silke Schmidt zelfs in 1:21:32 een 
wereldrecord (V60) kan lopen, kun je moeilijk beweren dat de weersomstandigheden de resultaten negatief 
zouden hebben beïnvloed.  
Ook het niveau van de wedstrijd was zeer goed 
met vijf man binnen de 1:10. Helaas was daar 
geen Fortius atleet bij, want Ruben Scheur-
water, waarop onze hoop was gevestigd en 
waarvoor startnummer 1 al was gereserveerd, 
moest met een blessure afzeggen. Sportief als 
Ruben is, heeft hij als verkeersregelaar zijn 
bijdrage aan het evenement geleverd. 
Kersverse Fortius -man Timo de Geus deed het 
met de zevende plaats en 1:12 goed. Tom 
Wortel zat er niet eens zo ver achter en werd 
vierde bij de M35. De snelste vrouw van 
Fortius  werd Luula Weldegebriel met een 
keurige 1:25. Opmerkelijk was de overwinning 
van Hanneke van Riel bij de V40 in een mooie 
1:33.  
In totaal hebben voor Fortius  15 dames en 50 
heren de Agro Delta Halve Marathon gelopen. 

Foto Jos Nieuwland 

Luula Weldegebriel aan de finish op het Statenplein. 
Foto Ellen Hienekamp. 
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Daarnaast waren er ook nog de 10 km Zoomer 
Makelaardij prestatieloop, de 5 km Da Vinci 
College prestatieloop, de Albert Schweitzer 5 
km bedrijvenloop en de 3 km Dental Clinics 
prestatieloop. Maar het begon allemaal toen het 
nog droog was met de RaceRunners en de 
COKD Puppyrun en Jeugdlopen. Over die 
laatste twee lopen meer in de jeugdrubriek van 
deze nieuwsbrief. In totaal over alle starts 
telden we 2066 finishers. Er bleven nog heel 
wat startnummers in de bakken over die niet 
waren opgehaald, maar ondanks het weer toch 
minder dan in voorgaande jaren. 
Hieronder de resultaten van Fortius lopers voor 
zo ver we die konden traceren met tegenwer-
king van de privacywet. Met dank aan Piet 
Barendse die geholpen heeft met het uitzoeken 
van de resultaten op de halve marathon. En 
excuses aan hen die niet genoemd zijn omdat ze wellicht nog maar pas lid zijn of als zodanig nog niet eerder 
waren opgevallen. Wil je in het vervolg wel in uitslagen voor komen, schrijf dan in onder vermelding Fortius , 
desnoods bij woonplaats. 
Verder zijn er veel foto’s gemaakt voor, tijdens en na de wedstrijd door een compleet fotografenteam. Ze zijn 
te vinden op: https://www.flickr.com/photos/148592346@N07/albums 
 
Halve marathon: 
 
VSen   
 4 Luula Weldegebriel Tekie 1:25:54 
 8 Anna van Stigt 1:36:26 
 13 Esmeralda van der Zande 1:47:56 
 73 Laura Breeman 2:34:56 
   
V40   
 1 Hanneke van Riel 1:33:47 
 16 Monique Steenhoek 2:00:42 
   
V45   
 8 Annelies van der Kolk 1:48:13 
 11 Toos Volmer 1:59:00 
 26 Sam Visser 2:12:52 
 30 Brenda Jansen 2:20:43 
   
V50   
 4 Gerda Huiskamp 1:45:12 
 5 Irene Vink 1:47:26 
 23 Astrid van Tricht 2:09:07 
 24 Bianca Gerritsen 2:09:21 
 27 Joke Heijmans 2:12:56 
   
HSen   
 7 Timo de Geus 1:12:06 
 18 Marco Troost 1:23:33 
 24 Maarten Danckaarts 1:26:37 
 31 Edwin van der Poel 1:33:41 
 34 Joris Wulfert 1:35:01 

Timo de Geus voert een groepje aan op de Smitsweg. 
Foto Loek Groot. 
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 55 Kevin Munter 1:42:01 
 65 Vanya van Iwaarden 1:45:07 
 91 Mark Bouwman 1:52:45 
 104 Alexander Saint-Denis 1:58:04 
   
M35   
 4 Tom Wortel 1:15:56 
 7 Lennaert den Hoed 1:27:50 
 11 Peter Loopik 1:37:15 
 24 Jonathan de Reus 1:45:54 
 32 Jurrian van der Sijde 1:49:08 
 41 Jeroen Brouwers 1:55:38 
 51 Frans Thomas 1:59:43 
   
M40   
 6 Henrik Barendregt 1:28:15 
 16 Alex Adriaanse 1:39:10 
 24 Evert Verhagen 1:45:17 
 25 Jeffry de Ridder 1:45:18 
 59 Marcel Mangrey 2:03:20 
 61 Ronald Steur 2:04:00 
   
M45   
 7 Sven Herberigs 1:30:00 
 17 Mark Prins 1:38:08 
 23 Marco Huijsdens 1:43:29 
 30 Erik Jan Rem 1:48:01 
 34 Jan Willem vd Hoek 1:49:23 
 48 Arjan van Die 1:55:32 
 69 Rob Zwang 2:07:04 
   
M50   
 6 Cor Hamels 1:31:32 
 10 Peter ten Brink 1:36:22 
 26 Eric Kramer 1:50:25 
 45 Marco Kors 1:57:52 
 48 Henk-Jan Vogelaar 1:58:21 
 57 Edwin Zoomer 2:01:03 
 75 Tjan Huang 2:11:05 
   
M55   
 6 Sjon Vos 1:36:41 
 9 René Kuijken 1:42:26 
 14 Martin Rozeboom 1:45:12 
 20 Bert van der Leer 1:51:14 
 29 Arie Nouwen 1:57:41 
 36 Ron de Roo 2:05:06 
 44 Peter Vermeij 2:17:22 

M60   
 10 Paul Hienekamp 1:49:02 
 12 Arie Kuperus 1:50:05 
 13 Leo Boelens 1:55:29 
 15 Ton Wulfert 1:56:57 
 21 Jan van der Ham 2:02:01 
 32 Harm de Jonge 2:22:09 
 
10 km : 
Vrouwen: 
 17 Tryntsje Fokkema 51:56 
 47 Anja Melkert 55:16 
 62 Annemiek Franquemont 56:10 
 102 Esther Hofland 59:00 
 105 Peggy Tanis 59:16 
 106 Rianne Stolwijk 59:16 
 109 Ellis Boogers 59:39 
 142 Yvonne Brilman 1:02:39 
 159 Petra Tims 1:04:47 
 167 Renate van Boxel 1:06:09 
 
Mannen: 
 15 Jordi Boogers 39:11 
 86 Leon Goor 47:32 
 91 Bert den Boer 47:54 
 92 Frans Willem Engelhart 47:55 
 111 Menno Keller 49:01 
 112 Maurice Laparlière 49:02 
 132 Frank van Pelt 50:10 
 145 Jan Brilman 51:10 
 155 Peter de Deugd 51:30 
 173 Frans de Klerk 52:29 
 195 Leo Fioole 54:00 
 202 Kees Gladpootjes 54:29 
 206 François Plaisier 54:39 
 215 Rémon van den Engh 54:54 
 228 Jurgen Holling 55:38 
 236 André Lambregts 56:09 
 240 Rudy van Dijl 56:19 
 248 Maurits van Vijfeijken 56:46 
 278 Pieter Verweij 57:55 
 293 Robert Beije 58:56 
 301 Spencer Rombout 59:25 
 319 Wim Melger 1:00:43 
 321 Herman Schot 1:00:51 
 327 Reindert vd Engh 1:01:20 
 333 Theo Schefers 1:01:54 
 336 Hans van Ginneken 1:02:10 

 356 Herman Eberstadt vdV 1:05:16 
 362 Dick Haartsen 1:06:10 
 376 Jan van Dalen 1:13:49 
 
5 km 
Vrouwen: 
 6 Marit Uilhoorn 22:18 
 23 Kiki Hermus 26:37 
 64 Caroline Bijl 29:05 
 
Mannen: 
 2 Flint Beenen 17:17 
 10 Mees Schneider 18:30 
 27 Eloy Urbano Cruz 20:55 
 29 Jelle Schneider 21:00 
 74 Maxim van Dorp 24:42 
 76 Peter van Zetten 24:47 
 95 Jasper Huijsdens 26:21 
 107 Mark Uilhoorn 27:08 
 109 Rolf Ketelaar 27:15 
 143 Maarten Vogelezang 30:07 
 154 Stef Huijsdens 31:01 
 156 André Veldhoen 31:37 
 178 Henk den Haan 33:35 
 
3 km : 
Vrouwen: 
 1 Novi Hermus 13:00 
 2 Veerle Uilhoorn 14:49 
 3 Floor Zebel 15:38 
 5 Jil Vogelaar 16:39 
Mannen: 
 1 Milan Vink 11:34 
 2 Freek Bosveld 11:34 
 3 Tim Leman 11:34 
 5 Lucas Gennisse 12:13 
 6 Barry  Simons 12:41 
 7 Jaime Joele 12:58 
 8 Yonah Moree 14:40 
 9 Jacco van der Stighel 15:59 
 
Race Runners , 300 m 
 1 Sky Schot 1:45 
 2 Tatum den Boer 1:49 
 3 Sanjay van der Hoeven 2:05 
 4 Luuk Beije 3:12 
 5 Jeremy de Weerd 3:16 

 
 

OVERIGE WEDSTRIJDEN 
 
Cor Hamels stuurde ons nog een mail met resultaten van trailwedstrijden in september en oktober. Op 5 
september deed hij mee aan de Ecotrail van Brussel, een 44 km lange natuurloop. Hij finishte als 39ste in 
4:22:22. In Berg en Dal ging op 12 oktober de Ultra Berg en Dal van start, een trail over 60 km met flink wat 
hoogteverschil. Cor had daar blijkbaar geen moeite mee want hij eindigde als vierde in een tijd net boven de 
zes uur: 6:01:46.  
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In het weekend van 5/6 oktober liepen twee leden van de 
maandag/woensdag-trainingsgroep een marathon. Leon 
Goor deed dat bij de zware Kustmarathon Zeeland op 5 
oktober en finishte na 4:11:21. Richard Nieuwmeijer ging 
op 6 oktober naar de Brussel Marathon en volbracht die in 
3:25:12. 
 
In oktober heeft de maandag/woensdag-groep een 
trainingsweek(end?) belegd op Palma de Mallorca. Als 
onderdeel daarvan werd deelgenomen aan de plaatselijke 
halve marathon in Las Palmas op 13 oktober, met de 
volgende resultaten:  
 Maarten Danckaarts 1:31:34 
 Leon Goor 1:53:13 
 Edwin van der Poel 1:53:14 
 Vanya van Iwaarden 1:53:14 
 Richard Nieuwmeijer 1:55:13 
 Rob Velthoen 2:08:03 
 Doron van der Eerden 2:08:55 
 Sabrina Hanneberg 2:19:00 
 Cees van Rijs 2:19:39 
 Edwin Karreman 2:25:32 
 
Op 20 oktober werd Timo de Geus derde op de ruim 8 km 
lange Blauwe Meer Cross in Loon op Zand. Harry 
Gerritse had bij de M55 iets minder dan 6 km te crossen 
en werd zevende. Ook was er veel Fortius jeugd op deze 
cross afgekomen (zie jeugdrubriek).  
 
In de uitslagen van de Amsterdam Marathon op 20 oktober vonden we een Fortius deelnemer. Sjon Vos 
eindigde bij de M55 op de 119de plaats in 3:43:27. Op de halve marathon had de zoekactie meer succes met 
vijf hits. Hanneke van Riel liep een goede halve marathon in 1:33:27 en werd daarmee 69ste van de bijna vijf 
duizend deelneemsters. Laura Breeman liep 2:17:39. Bij de heren noteerden Ron Breeman 1:54:34 en Jeroen 
Brouwers 1:57:08. 
 
Tijdens de Dijkloop van AV Avantri in Schoonhoven op 26 oktober werd Esther Roodenburg negende bij de 
vrouwen op de 10 km. Haar tijd was 52:04. 
 
Op zaterdag 26 oktober werd met de 10 km lange Boerman Transport-loop in Gorinchem het Grote Rivieren 
Loopcircuit 2019 afgesloten en konden de klassementen worden opgemaakt. Tom Wortel, Nay Seddik, 
Hanneke van Riel en Lennaert den Hoed presteerden naar behoren om hun klassement te kunnen 
consolideren. Wij noteerden de volgende uitslagen: 
 
MSen 
 5 Tom Wortel 35:18 
 17 Sven Herberigs 39:50 
 19 Menno v Rosmalen 42:17 
M35 
 5 Lennaert den Hoed 39:36 
 6 Henrik Barendregt 39:51 
 10 Matthijs van Almen 41:12 
 14 Kees Prins 42:04 
 24 Alex Adriaanse 45:43 
M45 
 13 Jan-Willem Mennink 44:09 

 28 Gijs van Andel 49:53 
 40 Maurits v Vijfeijken 53:28 
M55 
 28 Daan van Strien 50:35 
 33 Johan de Jong 52:32 
 49 Kees Gladpootjes 56:43 
V35 
 3 Nay Seddik 41:51 
 4 Hanneke van Riel 42:40 
 8 Cindy Frishert 50:56 
V45 
 13 Toos Volmer 54:26 

 17 Ellen Visser 56:08 
 18 José Spiertz 1:07:28 
 
Recreatieloop 5 km 
Mannen: 
 24 Tim Leeman 23:14 
 59 Maarten Vogelezang 31:56 
Vrouwen: 
 20 Margo Naaktgeboren 26:44 
 27 Myriam Ligtenberg 28:55 

De leden van de maandag/woensdag trainingsgroep 
die deelnamen aan de halve marathon in Las Palmas. 
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In de klassementen waren Timo de Geus (MSen) en Nay Seddik (V35) met de tweede plaats in hun categorie 
succesvol. Ook Hanneke van Riel viel als derde bij de V35 in de prijzen. 
 
MSen 
 2 Timo de Geus 
 5 Tom Wortel 
M35 
 6 Lennaert den Hoed 
 9 Henrik Barendregt 
 13 Matthijs van Almen 
 19 Alex Adriaanse 
 28 Maurice Laperlière 

M45 
 11 Jan Willem Mennink 
 25 Gijs van Andel 
 35 André Alderliesten 
M55 
 6 Sjon Vos 
 19 Johan de Jong 
 
 

V35 
 2 Nay Seddik 
 3 Hanneke van Riel 
 5 Cindy Frishert 
V45 
 13 Toos Volmer 
 16 Ellen Visser 
 
 

 
 
Op 27 oktober liep Roy Werner de Brabant 
Marathon in Etten-Leur. Roy won bij de M35 in 
2:35:34 en werd ook nog eens tweede in de totale 
rangschikking. Er werd ook nog een halve 
marathon gelopen, waarop Sjon Vos met 1:44:50 
bij de M55 32ste werd. Ook bij de M55 werd Ron 
Breeman 55ste in 1:50:51. Eliza Damsteeg was met 
1:58:14 bij de vrouwen senioren 39ste. Op de 10 km 
werd Pieter Verweij 23ste bij de M65 in 55:08. Ten 
slotte liepen Matthias Meijer en Maaike Damsteeg 
een 5 km recreatieloop in respectievelijk 29:28 en 
31:09. 
 
Op zaterdag 2 november liep Daan van Strien in 
Epe de 10 km lange Najaarsloop. Daan werd 41ste 
bij de mannen in 51:22. 
 
Omdat hij deel uit maakt van de organisatie van de 
Drechtstadloop, liep Wilfred Krol op zaterdag 2 
november al zijn halve marathon. Hij deed dat bij 
de Vestinstad Run in Woudrichem en had de pech 
dat het veel harder waaide dan een dag later in 
Dordrecht. Toch kwam er met 1:31:04 nog een 
alleszins redelijke tijd op de klokken die hem naar 
de elfde plaats bij de M45 bracht. Bij de V45 werd 
Caroline Dubbeld vijftiende in 2:16:54. 
 
Op 3 november liepen Remco Gillissen en Martine 
Verhulst op Terschelling de halve marathon bij de 
Berenloop. Beiden staan in het klassement bij de 
heren, het lijkt daarom beter te volstaan met de 
tijden. Remco liep over het zware parkoers 1:56:14 
en Martine deed dat in 2:31:57. 
 
Op 3 november vond ook de New York Marathon 
plaats, waaraan een groep Fortius atleten heeft 
deelgenomen. Verderop een sfeerverslag van deze 
marathon. 
 

In het weekend van 2/3 november leverde Edwin 
Karreman een bijzondere prestatie bij de Spartan 
World Championship 2019 te Sparta in 
Griekenland. Het betreft obstakelruns, die als de 
finales van de Spartan Events worden gezien. Op 
zaterdag 2 november werd eerst een sprintafstand 
gelopen, waar Edwin 1:34:15 voor nodig had, voor 
zo ver je een inspanning van anderhalf uur een 
sprint kan noemen. Toch moest er op dezelfde dag 
nog de superafstand worden gelopen (3:06:07) en 
was het de volgende dag meteen raak voor het 
Championship (5:43:29).  
 
Er stonden op 9 november bij de Passaatcross in 
Papendrecht vijf Fortius atleten op de hoogste 
trede van het ereschavot. Achtereenvolgens waren 
dat Flint Beenen (korte cross JB, met Timo de Kok 
als tweede), Kiki Hermus (VSen korte cross), Lea 
van Pamelen (korte cross V35), Ellen Zaal (VSen 
lange cross) en Henk Nugteren (M65 lange cross). 
Bas Bosveld stond als tweede bij de M45 ook al op 
het podium. Vierde plaatsen waren er voor 
Lennaert den Hoed en José Spiertz op de lange 
cross. Maarten Vogelezang werd vijfde op de korte 
cross M35. In de ochtend hadden de pupillen en 
CD-junioren al hun eerste crosscompetitiewedstrijd 
van het seizoen gelopen op hetzelfde parkoers. 
Ook daar ongetwijfeld podiumplaatsen voor 
Fortius  (zie jeugdrubriek).    
 
Timo de Geus werd op zondag 10 november vijfde 
bij de Maresia Cross in Kaatsheuvel. Verder was er 
een groepje junioren van Fortius  actief (zie 
jeugdrubriek). 
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 Wedstrijdkalender november, december en januari 
 

Hieronder weer een selectie van wedstrijden op niet al te grote afstand van Dordrecht. Daarbij zijn drie 
evenementen in Dordrecht zelf van harte aanbevolen: op 23 november de Wantijparkloop, op 28 
december de Schapenkoppencross en op 18 januari de Merwelandencross. Van de eerste twee 
evenementen was de flyer klaar en is op de volgende pagina’s te vinden. Uiteraard is er verder elk 
weekend wel een cross of een wegwedstrijd te vinden.  
Wil je nog wat verder reizen en wat anders dan hier op de kalender staat, kijk dan op de bekende sites 
zoals www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. 
 

November 
23 Dordrecht  Wantijparkloop  www.fortiusdrechtsteden.nl 
23 Monster  Halve marathon  www.halvemarathonvanmonster.nl 
23/24 Tilburg   Warandeloop   www.warandeloop.nl 
24 Lekkerkerk  Loetcross   www.avstart.nl 
24 Rotterdam  Dickie Klooscross  www.pacrotterdam.nl 
 

December 
1 Baarle Nassau Enclavecross   www.gloria-atletiek.nl 
1 Oostvoorne  Voorne’s Duin Trail  www.voornesduintrail.nl 
8 Bruggenloop  Rotterdam   www.bruggenloop.nl 
8 Waspik  Stratenloop   www.tvwaalwijk.nl 
14 Bergschenhoek Winterloop Outdoor V www.dekieviten.nl 
14 Kaatsheuvel  Winterrun   www.villapardoesrun.nl 
15 Spijkenisse  Spark Marathon  www.spijkenissemarathon.nl 
21 Linschoten  Linschotenloop  www.linschotenloop.com 
22 Barendrecht  Kerstloop   www.cavenergie.nl 
26 Breda   TOF Kerstcross  www.tofbreda.nl 
26 Vugt   Kangeroeloop  www.kangeroeloop.nl 
28 Dordrecht  Schapenkoppencross www.fortiusdrechtsteden.nl 
28 Alblasserdam  Alblasserbosloop  www.aaa-atletiek.nl 
31 Soest   Sylvestercross  www.sylvestercross.nl 
31 Schoonhoven  Oliebollenloop  www.avantri.nl 
 

Januari 
4 Oud-Beijerland Nieuwjaarsloop  www.avspirit.nl 
4 Goes   Wallenloop   www.av56.nl 
5 Westvoorne  Halve van Westvoorne www.voorneatletiek.com 
11 Westenschouwen Deltacross   www.avdeltasport.nl 
12 Den Haag  Strandmarathon  www.denhaagstrandmarathon.nl 
12 Egmond aan Zee Egmond Halve Marathon www.nnegmondhalvemarathon.nl 
18 Dordrecht  Merwelandencross  www.fortiusdrechtsteden.nl 
 

Noteer vast in je agenda! Riwal Hoogwerkers Halve Marathon op 14 maart 2020  
 

Op zaterdag 14 maart 2019 vindt de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon plaats. Deze loop wordt al voor de 44e keer 
georganiseerd en heeft een mooi parcours vanaf de atletiekbaan langs het Wantij en door de Dordtse Biesbosch. Naast 
de halve marathon zijn er prestatielopen over 5 en 10 km. De jeugd is welkom op de baan met diverse afstanden.  
Natuurlijk hopen we weer op de hulp van veel vrijwilligers. 
 

Fotogr aaf gezocht  
Wij zoeken deze keer ook iemand die foto’s wil maken tijdens het evenement op en rond de baan. Ben jij handig met 
fototoestel en wil je ons wel helpen tijdens dit evenement? Stuur dan een mail naar riwalhalvemarathon@gmail.com.  
 

De Riwal Hoogwerkers Halve Marathon maakt onderdeel uit van het Grote Rivieren Loopcircuit. 
Organisatieteam Riwal Hoogwerkers Halve Marathon: Maarten Vogelezang, Gos Koernap, Karin Stam, Sibrand 
Komdeur, Mieke van de Fluit, Jasper Beljaars, Kees de Pee, Ilonka Bezooijen, Hanneke Zijlstra, Willy Diepeveen 
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FORTIUS Wantijparkloop 201 9 
 
Op zaterdag 23 november 2019 wordt de bekende 
en aloude Wantijparkloop georganiseerd door 
FORTIUS. 
 
Het mooie Wantijpark is in de herfst een perfecte 
locatie voor deze wedstrijd over 1 en 2 km voor de 
jeugd t/m 13 jaar en aansluitend de 10 en 5 km voor 
14 jaar en ouder. 
 
In het Wantijpaviljoen kan er na-ingeschreven 
worden tot 30 minuten voor de desbetreffende 
loopafstand, door het speciale inschrijfformulier op 
de tafels in te vullen en in te leveren. Er is beperkte 
kleedgelegenheid, maar geen douchemogelijkheid. 
 
 
 
Er kan vooringeschreven worden via www.inschrijven.nl t/m donderdag 21 november 
23:59 uur. 
Aan de jeugdlopen t/m 13 jaar kan gratis worden dee lgenomen, het inschrijfgeld voor 
de 10 en 5 km is € 5,00. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

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

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

         zaterdag 28 december 2019 
 
Zaterdag 28 december 2019 wordt voor de zevende keer de “Schapenkoppen Sportpark Cross” 
georganiseerd door FORTIUS. 
 

Wij hebben een gevarieerd  parkoers uitgezet op en om het Sportpark Reeweg,  
Halmaheiraplein 35, Dordrecht. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

 9:30 – 12:30 Na-inschrijven in kantine van FORTIUS 
  11:00 Start jeugd geboortejaar 2013 of later, 2011/2012,  2009/2010 
   1 ronde van 1240 m 
 11:15 Start jeugd geboortejaar 2007/2008, 2005/2006 
  2 ronden van ±1270 m = 2540 m. 
 12:00 Prijsuitreiking jeugd  
 12:30 Korte cross van 3770 m (3 ronden van ±1260 m) 
 13:00 Lange cross van 7490 m (6 ronden van ±1250 m) 
  Op de lange cross wordt er gestreden om de “Hans Michels Wissel Bokaal” 
 14:30 Prijsuitreiking korte en lange cross. 
             

De deelnameprijs voor de jeugdlopen is gratis en voor de korte- en de lange cross is € 5,00. 
Inschrijven, omkleden en douchen bij FORTIUS.  
 

Voorinschrijving voor de cross tot 25 december 23:59 via www.inschrijven.nl 
  

 
 

Mede mogelijk gemaakt door:  

Logo door 
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FORTIUS GOES NEW YORK 
 

[door Sandra Klein] 

 
Op zondag 3 november 2019 hebben tien leden van Fortius  de NYC 
marathon gelopen. Valerie Kloeg, lid van Fortius  en werkzaam bij 
Marathons International, heeft alles voor ons georganiseerd. We 
hadden zelfs het Fortius logo op onze jasjes. Na maanden intensief 
trainen en een paar gezellige bijeenkomsten, vertrokken we donderdag 
31 oktober naar New York. We zaten samen met nog vele andere 
marathonlopers uit de hele wereld in het Double Tree Hilton hotel 
midden in het bruisende centrum van Manhattan. 
Vrijdag gingen we met alle lopers van Marathons International te voet 
naar het Expo Center waar we ons startnummer op moesten halen. 
Dat was al een hele happening. Er doen 53000 mensen mee aan deze 
marathon dus de Expo was enorm. Bij binnenkomst werden we 
toegejuicht door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Ze vinden je 
daar al een held als je ‘m nog niet eens gelopen hebt. In totaal zijn er 12000 vrijwilligers actief om deze 
marathon mogelijk te maken. Op de expo kon je heerlijk los gaan op alle kleding, schoenen, gelletjes en 
andere marathongadgets die je daar kon kopen. Nadat iedereen zijn nummer en marathonshirt had opgehaald 
en geshopt had liepen we met zijn allen  door Manhattan richting het Park Lane hotel wat gelegen ligt aan 
Central Park. Hier kregen we nog allerlei nuttige tips en informatie over de start, de marathon zelf en het 
finishgebied. Daarna hebben we een wandeling gemaakt naar de finish en een verkenningsloopje door Central 
Park. Zo kon je ook meteen ontdekken hoe je na de marathon met de metro weer terug kon naar je hotel. 
Ondanks dat men zegt dat je de dagen voor de marathon veel rust moet houden hadden we aan het eind van 
deze dag toch zeker al een halve marathon gewandeld. Het was overigens prachtig weer waardoor het zeker 
geen straf was om door deze overweldigende stad te wandelen. 
Zaterdag begon de spanning natuurlijk al flink te stijgen en om de lopers te sparen was er een bus tour 
georganiseerd. We hebben in één middag een flink aantal highlights van New York bekeken. Denk hierbij aan 
Rockefeller Center, 9/11 Memorial, Batterypark met uitzicht op het vrijheidsbeeld. We werden rondgeleid door 
een Nederlandse gids die al tien jaar in NY woont en ons allerlei leuke wetenswaardigheden wist te vertellen 
tijdens deze tour. ’s Avonds ging iedereen op tijd naar zijn kamer want de volgende ochtend moesten we om 
5:15 uur al klaar staan in de lobby voor de grote dag waar we met zijn allen al een jaar naar hebben 
toegeleefd. 
Om drie uur klaar wakker en strak van de spanning moest je eerst je ontbijt gaan scoren want we moesten 
nog heel wat uurtjes overbruggen voordat iedereen kon gaan starten. Gelukkig ging de Fresh & Co die naast 
het hotel zat speciaal om drie uur open voor alle marathonners. Je kon daar een prima marathonontbijtje 
scoren zoals bananen, pancakes en hot oatmeal en heel veel koffie. Rond half zeven waren we in het 
startdorp op Staten Island. Omdat er ruim 53000 mensen met bussen naar het startdorp worden gebracht is 
het wel nodig om daar al zo vroeg te zijn. De start is namelijk op de Verrazano Bridge en deze brug wordt op 
een bepaald tijdstip afgesloten. Met heel veel lagen kleding aan was het lange wachten begonnen. Gelukkig 

21 



 

 

waren er daar ruim 1600 dixies waar iedereen heel vaak gebruik van moest maken door de spanning en de 
kou. Het was een graad of zes en de zon moest nog opkomen. 
In de startdorpen was eten en drinken gratis te verkrijgen en ook de beveiliging was op en top geregeld. 
Naarmate de tijd verstreek werd het drukker en drukker. Iedereen zat of lag ergens op de grond om de benen 
nog enigszins te kunnen sparen. Je voelt de spanning bij alle lopers, maar er hing een hele gezellige sfeer. 
Overal stonden kledingcontainers waar je je “warme” kleding in kon achterlaten. Deze kleding wordt 
ingezameld en komt ten goede aan de daklozen in en rond New York. Wildplassen zoals je tijdens de 
marathon in Rotterdam heel veel ziet is hier streng verboden. Als je dit doet wordt je meteen gediskwalificeerd 
en is het einde marathon. Kleding voor na de marathon lever je in een doorzichtige tas met je startnummer 
erop geplakt in bij één van de tientallen vrachtwagen van UPS (Dit ontvang je allemaal op de expo). Deze 
vrachtwagens rijden naar de finish in Central Park en daar kun je dan na de loop je tasje met spullen weer 
ophalen. Dit was ook allemaal perfect georganiseerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels was de marathon officieel gestart en iedere startwave werd er opnieuw een kanonschot afgevuurd. 
De start is aan het begin van de Verrazano Bridge. Helaas geen Lee Towers met You’l never walk alone, maar 
het Amerikaanse volkslied werd live gezongen en dat was toch wel een kippenvelmoment. Iedereen was stil 
en stond met zijn hand op het hart. Het kanonschot gaf aan wanneer je mocht gaan starten. Je begint meteen 
met een klim en dan zie je de prachtige skyline van New York City en dat is heel gaaf. Zodra je de brug afloopt 
hoor je het geluid van het publiek in Brooklyn opdoemen. Alle mensen schreeuwen je enthousiast toe en 
roepen steeds je naam. Om de vijftig meter speelt er band of staat er een DJ. Bij een kerk stond een enorm 
gospelkoor en dat maakt wel indruk hoor. Het is de Coolsingel maal 10 en dat bijna 42 km onafgebroken. 
Ongelofelijk hoe indrukwekkend het publiek daar is. Dit jaar waren er 2,5 miljoen toeschouwers. 
De New York marathon is behalve een hele mooie en indrukwekkende marathon ook een hele zware 
marathon. Niks is vlak en je bent steeds aan het klimmen en aan het dalen. Ter voorbereiding hebben we op 
de Brienenoord getraind maar dit is eigenlijk niet te trainen. Het mooie van deze marathon is dat je door de 
vele wijken ook langs allerlei culturen loopt die je allemaal op hun eigen wijze aanmoedigen met de daarbij 
passende muziek. Het enige stukje waar het volledig stil was, was toen we door de Joodse wijk liepen. Deze 
mensen negeerden de marathon, staken gewoon de weg over met kinderwagens zonder te kijken en deden of 
er helemaal niets aan de hand was. Eigenlijk was het best even lekker om heel even geen geschreeuw en 
muziek horen.  
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Na Brooklynn kom je in Queens en daar ligt na 25 km de 
Queensboro Bridge waar geen einde aan lijkt te komen. Op de brug 
is geen publiek en het is een flinke klim en daar beginnen al vele 
lopers te wandelen. Het is een slagveld. Hier begint de marathon 
echt zwaar te worden. Het enige lichtpuntje was dat ons supporters-
punt tussen de 28 km en de 29 km was en dat was natuurlijk leuk 
om naar uit te kijken. Dit supporterspunt ligt aan 1th Avenue in 
Manhattan. Het is een hele lange en brede  heuvelachtige straat en 
je ziet zover je kijken kan alleen maar lopers en nog steeds heel 
veel super enthousiaste mensen die je toejuichen en aanmoedigen. 
En natuurlijk de enorme gebouwen en wolkenkrabbers in 
Manhattan. Hierna komt er weer een brug en loop je nog een stukje 
door The Bronx om uiteindelijk 5th Avenue op te lopen en daarna 
door Central Park eindelijk richting de finish! 
Helemaal stuk met verzuurde benen strompel je dan nog een paar 
mijl door het finishgebied waar je natuurlijk de allermooiste medaille 
krijgt die er is. Je krijgt een goodybag met allerlei herstel drankjes 
en je moet je tas met droge kleding ophalen. Hierna moet je 
natuurlijk nog op zoek naar de metro om weer bij je hotel te komen. 
Dat was best pittig. Vooral de trappen. Onderweg feliciteren alle 
mensen ons met onze medaille. Aan het einde van de dag hadden 
we ruim 51 km in de benen. 
Je bent in New York en daar blijf je natuurlijk niet op je hotelkamer zitten dus de volgende dag hebben we nog 
minstens 15 km gelopen om nog weer zoveel mogelijk bezienswaardigheden te kunnen bezoeken. Van 
herstellen komt dus niet zoveel. Je beseft ook opeens hoeveel trappen je steeds moet lopen als je een metro 
pakt. Vandaag namen we de trappen achterstevoren. De maandag na de marathon heet in New York Medal 
Monday. Iedere loper heeft zijn medaille om en je wordt op straat, in de metro of waar je ook komt behandeld 
als een held want je bent een FINISHER. In de metro staan ze voor je op en iedereen feliciteert je. Superleuk, 
want dat doen wij als nuchtere Hollanders hier natuurlijk niet. Je kunt hier dus echt nagenieten van de 
marathon. 
 
We vertrokken dinsdagavond weer naar Nederland waar je dan de volgende dag aankomt. Het was een 
geweldige ervaring voor ons allemaal die we nooit zullen vergeten. 
 
De resultaten: 
 
Matthijs van Almen 3:43:34 
Sabina de Weerd 4:11:25 
Cindy Frishert 4:17:56 
Sandra Klein 4:53:14 
Mark Spiljard 4:53:18 
Richard Boer 4:53:41 
Marco Wink 4:59:16 
Rob Teirlinck 5:16:23 
Fons van de Kar 5:33:15 
Harry Bouw 5:42:27 
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DE HALVE MARATHON IN LISSABON, STAD OP ZEVEN HEUVEL EN 
 

[door Albert Klerk] 
 

Alweer een jaar geleden ontstond het plan om als 
loopgroep gezamenlijk een (halve) marathon in het 
buitenland te gaan lopen. Waar een aantal lopers uit 
diverse loopgroepen graag zijn/haar hardloopdroom 
wilde realiseren in de ‘Big Apple’, besloot een aantal 
anderen hun heil in Zuid-Europa te zoeken en deel te 
nemen aan de Halve Marathon in Lissabon. 
Al maanden werd er over gesproken, er werden 
plannen gemaakt, kortom: de voorpret zat wel goed. 
Uiteindelijk was het dan zover: op 18 oktober werden 
echt de koffers gepakt en vlogen Fortius-leden André, 
Albert 1, Albert 2 (wie nu wie is, dat is voor dit stuk 
niet relevant), Anja, Arline, Carel, Ewoud, Jeffry, 
Saskia, Teus en Toos naar Lissabon. Een deel had 
de partners mee. Een gezellige boel dus! 
 

Vanaf de luchthaven was het nog een klein stukje taxi 
naar het hotel. Hoewel, een deel van de groep had 
een taxi te pakken die de toeristische route koos en 
de taximeter er lustig op los liet draaien. In het hotel 
kon iedereen even opfrissen en daarna werd er 
gezellig met elkaar gegeten in Taberna da Baixa. We 
deden ons tegoed aan heerlijke tapas en een goed 
glas wijn en sommigen waren ook erg gecharmeerd 
van het bedienend personeel. Ach, het gaat ook om 
het totaalplaatje, dat is waar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er werd nog een kort rondje door de stad gedaan, 
maar de groep viel al snel uit elkaar toen een deel 
van de groep zich vergaapte aan een straatdanser 
met ontbloot bovenlijf en een ander deel van de 
groep vooral op zoek was naar een volgend 
etablissement om nog een glas gerstenat te nemen. 
Uiteindelijk eindigden we op het terras en onder het 
genot van een Girafa (een XXL-pint zeg maar) werd 
de dag beëindigd. 
 

Op zaterdag stond een fietstour door de stad op het 
programma. Een klimaatvluchteling uit Nederland die 
zich permanent in Portugal had gevestigd, gidste ons 
door deze mooie stad. Zijn verhaal gaf hij extra 

schwung met, onder andere, anekdotes over douche-
tegels aan de gevels van de huizen, over hoe een 
penis en brood in Portugal veel met elkaar te maken 
kunnen hebben etc. Het waren niet alleen de 
gebouwen en verhalen die vermakelijk waren, ook de 
ginjinha die geschonken werd, werkte sfeer-
verhogend. Helaas voor onze gids namen wij het 
Nederlandse klimaat mee en, nadat wij bij Martinho 
da Arcada werden getrakteerd op een ‘pastel de nata’ 
(tip van de gids: met kaneel is hij nóg lekkerder), 
begon het voorzichtig te regenen en te waaien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij aankomst bij de Ponte 25 de Abril stopte het met 
voorzichtig regenen en waaien en begon het hard te 
regenen en stormen. In de zeikende regen liepen wij 
vanaf het einde van de tour naar de expo om het 
startnummer voor de wedstrijd van zondag te halen. 
Het was spekglad en dat wat je hoopt dat niet 
gebeurt, gebeurde toch: Toos gleed uit op een 
marmeren trap met een paar forse bloeduitstortingen 
tot gevolg. 
Tja, en toen? Je kan wel leuk een fietstour boeken 
met een enkele reis naar de buurt van de expo, dan 
moet je nog wel terug naar het hotel en dat was een 
kleine 10 km verder. Na conclaaf en onder de 
bezielende leiding van Ewoud als reisleider belandde 
de groep in de tram naar het hotel. De stress sloeg 
nog toe toen we een berichtje ontvingen van Teus die 
zijn startnummer was kwijtgeraakt. Het zal toch niet 
zo zijn dat hij niet kan starten? Gelukkig kon dit 
worden opgelost. Zowel Teus als Toos zouden op 
zondag aan de start verschijnen. 
Bij aankomst bij het hotel ging ieder even zijn eigen 
gang. Rond etenstijd werd weer verzameld om naar 
een Italiaan te gaan op het Praça do Comércio, het 
plein waar de tribunes en de finishboog voor de 
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volgende dag al in gereedheid waren gebracht. De 
tent zat vol, dus besloten we lekker fris op het terras 
te gaan zitten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende morgen werd er in alle vroegte ontbeten 
en ging er een vroege en een iets latere groep rich-
ting de Ponte Vasco da Gama. Op deze indrukwek-
kende brug zou het startschot klinken. Er waren er 
die door de wedstrijdspanning wat minder hadden 
geslapen (een eerste halve marathon is immers toch 
een mijlpaal) en anderen vonden het vroege tijdstip 
toch vooral een inbreuk op de nachtrust. Hoe het ook 
zij, via metro en shuttlebus stonden we in alle vroegte 
op de brug. Een stralende zon, een schitterend 
uitzicht, wat een mooie voortekenen! Na het starschot 
gingen 6000 deelnemers van de halve marathon van 
start. Vanuit onze groep waren er verschillende doel-
stellingen: een eerste halve marathon uitlopen, een 
persoonlijk record lopen, van het parcours en de stad 
genieten, noem maar op. Stuk voor stuk mooie 
motivaties voor deze wedstrijd. Vrij snel na de start 
werd het ook erg warm. De verzorging tijdens de 
wedstrijd zat wel goed. Er was veel water onderweg 
ook werd fruit en sportdrank uitgedeeld. Maar toch, 
de zon kan je dan behoorlijk in de weg zitten. 
Gelukkig was het parcours redelijk vlak. Althans, de 
eerste 18 km omdat de route langs de Taag liep. 
Maar, Lissabon is ook de stad die op zeven heuvels 
is gebouwd. Toen we het stadscentrum in liepen voor 
de laatste drie à vier kilometer ging het eindeloos vals 
plat omhoog. Afzien geblazen. Na het keerpunt ging 
het weer even vals plat omlaag. Rechttoe-rechtaan 
naar de finish op de Praça do Comércio. Althans, tot 
verrassing van vele lopers zat er toch nog een 
bochtje in en een klein ommetje naar de finish. 
Uiteindelijk beleefden alle Fortius-lopers toch hun 
moment van euforie nadat ze onder de Arco da Rua 
Augusta doorgingen en zich het eremetaal konden 
laten omhangen. Een medaille met Fortius-blauwe 
elementen erin, alsof het zo had moeten zijn! 

Gelukkig lag het hotel op een paar honderd meter 
van de finish. Na opgefrist te zijn, keerde de groep 
terug naar de Praça de Comércio voor een verdiende 
pint bier en een burger. ’s Avonds gingen we nog 
gezellig uit eten en genoten van de lokale keuken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op Medal Monday ging eenieder zijn eigen gang. De 
één ging aan de wandel, een ander shoppen. In de 
middag werd nog een groepsfoto gemaakt en 
vertrokken we naar het vliegveld. Een mooi weekend 
is zo teneinde gekomen. De herinneringen zijn goed, 
de napret zal dus, zo mogelijk, nog groter zijn dan de 
voorpret. 
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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. 
 

 
Alphen aan de Rijn, 11 oktober 
 
Van Noah van Bezooijen ontvingen we een mail met 
uitslagen van een wedstrijd op zaterdag 11 oktober in 
Alphen aan de Rijn. Noah heeft daar meegedaan aan de 
meerkamp en de 600 meter bij de pupillen C. Op de 
meerkamp werd hij derde en op de 600 meter tweede in 
een nieuw persoonlijk record van 2:27. Noah stuurde ook 
twee foto’s mee. Op de hiernaast getoonde foto neemt hij 
de tweede prijs voor de 600 m in ontvangst.  
 
 
 

[door Kiki en Daniel Hermus] 
 
BLAUWE MEERCROSS, ZONDAG 20 OKTOBER LOON OP ZAND 
 
Zoals elk jaar wordt er bij het naastgelegen 
strand aan het Blauwe Meer de eerste cross 
van het seizoen georganiseerd. Het parcours 
is zeer divers, van ploeteren door het mulle 
zand naar snelheid maken op het gras tussen 
de bomen door. 
Zeven Fortius -jeugdleden stonden aan de 
start in Loon op Zand met als doel zo snel 
mogelijk te finishen en een lekker drankje en 
een chocoladereep te innen na de streep. 
Pepa Hermus was de eerste die zich in het 
zweet mocht werken in de categorie meisjes 
mini. Zij finishte hier op de derde plaats. Haar 
grote zus Tula Hermus is net een MPA1 
geworden en mocht in de categorie meisjes 
pupillen A meedoen. Zij eindigde hier op de 
tiende plaats. Haar nog grotere zus Novi 
Hermus deed mee in de categorie meisjes 
junioren D en finishte op plek 7. 
Daarnaast deden er natuurlijk ook nog 
jongens mee. Luuk Bosveld bijvoorbeeld die 
bij de jongens junioren D op de vijfde plaats 
eindigde op de 1600 m. Bij de jongens 
junioren C stonden er drie jongens aan de 
start voor 2400 m. Mees Schneider finishte als 
vierde, Freek Bosveld als dertiende en Tim Leeman als zeventiende. 
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Omdat Luuk nu in categorie D1 liep, konden de jongens met zijn vieren deelnemen aan de C/D cross-
estafette. Eerste loper was Tim. Met een goede start lag hij al snel tweede en op die plaats gaf hij het stokje 
over aan Freek. Freek was lekker weg en lag al snel eerste. Op die positie gaf hij op zijn beurt het stokje over 
aan Mees. Die bouwde de voorsprong van de eerste positie nog verder uit en gaf het stokje, met ruime 
voorsprong op de nummer twee, over aan Luuk. Luuk kon deze eerste positie uitstekend verdedigen en kwam 
als eerste over de finish. Een supergave ervaring voor de jongens en dit moest zeker gevierd worden (met 
welverdiende pannenkoeken). Goed gedaan jongens, op naar een mooi crossseizoen! 
 
 
BOERMAN TRANSPORTLOOP, 26 OKTOBER IN GORINCHEM 
 
Op de laatste zaterdag van de herfstvakantie werd deze 
wedstrijd uit het Toyota Schouten Grote Rivieren loopcircuit 
georganiseerd op en rondom de baan van Typhoon in 
Gorinchem. Acht Fortius -jeugdatleten waren hierbij 
aanwezig. 
 Bij de meisjes uit groep 1 was Pepa Hermus van de partij 
en finishte op plaats 5. In groep 2 was het bij de meisjes 
Tula Hermus die meeliep en eindigde op plek 6. Bij de 
jongens waren het de drie musketiers Luuk Bosveld, Ruben 
van Roosmalen en Yerne Biesterveld die over de finish 
kwamen als respectievelijk eerste, tweede en tiende. Bij de 
atleten in groep 3 was het Novi Hermus die als eerste 
meisje finishte en Thomas van Roosmalen die vierde werd 
bij de jongens. 
Daarnaast liep Tim Leeman nog mee in het hoofdprogram-
ma met de 5 kilometer als junior C. Hij eindigde op de 24ste 
plaats. 
Na afloop van de wedstrijd was ook het eindklassement 
bekend en mochten er een aantal jeugdatleten het podium 
beklimmen. 
In groep 1 stonden Anne Schoester en Pepa op het podium op respectievelijk plaats 1 en 2. In groep 2 was 
het bij de jongens een geheel Fortius podium: Luuk op 1, Ruben op 2 en Yerne op 3. En als laatste in groep 3 
een derde plaats voor Thomas bij de jongens en alleen op het podium stond Novi op de eerste plaats. 
 
 
FORTIUS INDOOR RECORDWEDSTRIJD, 26 OKTOBER DORDRECH T 
 
Tijdens deze wedstrijd in onze eigen hal was het voor veel jeugdatleten de laatste kans om hun indoor 
persoonlijke records te verbeteren in de huidige categorie. De opkomst viel wat tegen, mede door het feit dat 
het de laatste zaterdag van de herfstvakantie was en er nog wat jeugdleden in Gorinchem aan de start 
stonden. 
Opmerkelijke prestaties waren er onder andere voor Sjors van der Laan (jongens mini) op de 40 meter sprint 
in een tijd van 7,35 s. Hij staat met deze tijd op de vierde plaats allertijden in de Top 10 ranglijst. Daarnaast 
was zijn sprong van 2,81 meter bij ver ook goed voor een tiende plaats in diezelfde ranglijst. 
Tinus Reif was op dreef bij de jongens pupillen C bij het onderdeel 40 meter. Met zijn tijd van 7,25 s komt hij 
binnen op de negende plaats in de ranglijst. Bij het verspringen was zijn mooie afstand van 3,33 meter goed 
voor de zesde plaats in deze lijst. 
Alle overige uitslagen zijn na te lezen op https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/32020/26192/ 
 
 
 

Wat mooi: een podium met alleen jongens van Fortius. 
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DRECHTSTADLOOP, ZONDAG 3 NOVEMBER DORDRECHT 
 

Veel Fortius jeugdatleten stonden, gelukkig nog droog in het begin van de middag, aan de start van de 
verschillende jeugdlopen tijdens de Drechtstadloop.  
Bij de COKD Puppyrun waren het Sjors van der Laan (eerste plaats) en Jesper van Leeuwen (derde plaats) 
die bij de jongens op het podium stonden, bij de meisjes was het Anne Schoester (tweede plaats) die namens 
Fortius  op het podium stond. 
Daarna was het de beurt aan de jeugd van 8 t/m 12 jaar over een afstand van ruim 1 kilometer. Bij de jongens 
was het Luuk Bosveld die de wedstrijd won. 
De junioren gingen aan de slag over een afstand van 3 kilometer tijdens de Dental Clinics prestatieloop met 
tweemaal een Fortius podium. Bij de meisjes waren het Novi Hermus (1ste), Veerle Uilhoorn (2de) en Floor 
Zebel (3de) die de bloemen in ontvangst namen. Bij de jongens was de finish erg spannend want de drie 
jongens finishten binnen een seconde van elkaar. De einduitslag was Milan Vink op 1, Freek Bosveld op 2 en 
Tim Leeman op 3. De uitslagen met tijden en meer Fortius jeugd op de 3 km staan op bladzijde 15 in de 
rubriek Weg en Veld. 
Alle overige uitslagen en foto’s zijn terug te vinden op www.drechtstadloop.nl. 
 
 

MARESIA CROSS, ZONDAG 10 NOVEMBER IN KAATSHEUVEL 
 
Ook in de uitslagen van de Maresia cross, die op zondag 10 november in Kaatsheuvel werd gelopen vonden 
we jeugdleden van Fortius  terug (Red.). 
Pepa Hermus werd er vijfde bij de meisjes pupillen C en haar zusje Tula 19de bij de pupillen A. Beide moesten 
1200 m crossen. Grote zus Novi had 2300 m te verstouwen en werd achtste bij de meisjes junioren D. 
 
 

PRIJSUITREIKING PR-COMPETITIE 2018-2019 
 

[Piet Barends] 
 

Het is 31 oktober 2019 geweest en de PR-competitie 
2018-2019 is hiermee ten einde. De eindstand wordt 
vanzelfsprekend nog niet gepubliceerd. Dat gebeurt 
pas na de prijsuitreiking. Wel zijn hieronder de 
onderzochte wedstrijden van de afgelopen periode 
vermeld, zodat er - indien nodig - nog aanvullingen 
kunnen worden doorgegeven (barendsp@xs4all.nl). 
Wel voor 10 november 2019, want daarna worden de 
diploma’s gemaakt. De wedstrijden zijn: 
Clubkampioenschappen (5 oktober), Alphen a/d Rijn 
(12 oktober), Breda (13 oktober), Record Indoor 
Dordrecht (26 oktober). Dan voor wat betreft de 
prijsuitreiking: 
Besloten is, gezien het programma van de pupillen 
(Sinterklaasfeest e.d.), de tijd nodig om de diploma’s 
te maken en het weer op tijd gereedmaken van de 
lijsten voor de PR-competitie 2019-2020, de 
prijsuitreiking te houden op zaterdag 7 december 
2019. Het is de bedoeling dat de pupillen voor deze 
keer iets eerder stoppen, zodat de prijsuitreiking kan 
beginnen om 10:20 uur . Verzoek aan de trainers om 
hiermee rekening te houden. 
De prijzen voor de vier categorieën worden dan 

uitgereikt. Eerst de pupillen en dan de CD-junioren, 
die daarna kunnen gaan trainen. De pupillen, die wel 
PR’s hebben verbeterd, maar niet in de prijzen zijn 
gevallen, kunnen hun diploma’s daarna meenemen. 
De diploma’s zullen bij niet meenemen geen 
eeuwigheid worden bewaard in de hoop dat ze toch 
nog eens worden afgehaald. Diploma’s, die niet voor 
Kerstmis 2019 zijn afgehaald, gaan naar het oud 
papier. Er hebben zich nog geen CD-junioren 
gemeld, die toch wel een diploma willen hebben. 
Alle prijswinnaars worden persoonlijk uitgenodigd. 
Atleten, die alleen op woensdag trainen, en die in de 
prijzen zijn gevallen, worden dringend verzocht voor 
die ene keer op zaterdag te komen, al was het alleen 
maar voor de prijsuitreiking. Blijft men toch weg 
zonder opgaaf van geldige reden, dan vervalt de 
prijs.  
Tenslotte nog een regel, die reeds bekend hoort te 
zijn: Alleen de leden die ten tijde van de prijsuitreiking 
nog lid zijn van en uitkomen voor Fortius  komen in 
aanmerking voor een prijs (bij voldoende punten) en 
een diploma.
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STRAKKER, SCHERPER, KORTER 
 
Zo’n titel heeft u eerder gezien, maar dan net even iets anders. Citius, altius, FORTIUS, 
of sneller, hoger, sterker. De IAAF geeft nu een andere vertaling. De Diamond League 
moet gemoderniseerd en aantrekkelijker worden gemaakt voor de tv-kijker. Het 
programma mag maximaal anderhalf uur duren, langer kan de aandacht niet worden 
vastgehouden. De baanatletiek kent 36 disciplines, ga die maar eens in 90 minuten 
proppen. Als voetbalwedstrijden miljoenen kijkers trekken, zal die 90 minuten voor 
atletiek ook wel gelden, moet men gedacht hebben. Inderdaad, na 90 minuten Noord-
Ierland – Nederland zou je niet meer verder willen kijken, eerlijk gezegd haakte ik na een 
kwartier al af. Bij atletiekwedstrijden is zo veel meer te zien, zo veel afwisseling, zo veel 
totaal verschillende toppers op al die mooie onderdelen. Als het strakker moet, 
bijvoorbeeld bij polsstokhoogspringen alleen de winnende sprong laten zien, gaat veel 
spanning aan missers, overslaan van hoogtes en blufpoker verloren. Dan is de scherpte 
er af. Dus strakker en scherper gaan sowieso niet samen. Dat lijkt de IAAF ook te 
beseffen en daarom is het woordje korter toegevoegd. Er moeten nummers verdwijnen, 
korten dus eigenlijk. 
Voor volgend jaar zijn meerdere disciplines geschrapt: hinkstapspringen, discuswerpen, 
3000 m steeple en de 200 m. Of men de consequenties overziet is de vraag. Een werper 
zal nu eerder voor de kogel kiezen, want daar is meer aandacht voor, meer eer te 
behalen en meer geld te verdienen. Natuurlijk belooft men dat discuswerpen op de lager 
niveau wedstrijden blijft bestaan en het een Olympisch nummer blijft. Maar wat als het 
niveau daalt en er nummers moeten worden uitgeruild met noviteiten als klimmen en 
skateboarden? 
Dat de 200 m minder zal worden gelopen maakt Dafne Schippers terecht boos en dat 
laat ze merken ook. Maar het is niet alleen Dafne die boos is. Boze discuswerpers 
beweren dat de IAAF, – en vooral Sebastian Coe moet het ontgelden – het historisch en 
cultureel erfgoed van de atletiek vernietigt. Discuswerpen wordt al 34 eeuwen gedaan en 
staat al sinds 1896 op het Olympisch programma en zou nu impopulair zijn. Dat de zorg 
van de discuswerpers niet overdreven is, laat de status van het worstelen zien, dat bijna 
van het programma was geschrapt. 
Tweevoudig Olympisch en viervoudig wereldkampioen hinkstapspringen Christian Taylor 
vindt dat atleten meer zeggenschap moeten eisen en heeft uit onvrede een nieuwe 
atletenvakbond opgericht. Hoe dit nieuwe initiatief invloed moet uitoefenen op de 
hervormingen is nog niet duidelijk. Mogelijk is er een voorbeeld uit het schaatsen. Toen 
tien jaar geleden de 10 km dreigde te verdwijnen omdat het te lang, te saai en te weinig 
tv-geniek zou zijn, reageerden schaatsers over de hele wereld tot in Nieuw-Zeeland toe, 
door meer 10 km te gaan rijden. Niets meer gehoord over de plannen. 
Ik denk dat we als reactie meer 200 m, 3000 m steeple, hinkstapspringen en discus-
werpen moeten gaan beoefenen. Dan kunnen we over tien jaar nog steeds met recht 
citius, altius, fortius beleiden. Met nadruk op FORTIUS.   
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AGENDA  

 
NOVEMBER 
 
Zaterdag 23  Dordrecht  Wantijparkloop 
 
Zaterdag 30  Oud-Beijerland Veldloopcompetitie Jeugd 
 
 
DECEMBER 
 
Zaterdag 7  Dordrecht  Prijsuitreiking PR-competitie 2019 
 
Zaterdag 28  Dordrecht  Schapenkoppencross 
 
 
JANUARI 
 
Donderdag 2 Dordrecht  Nieuwjaarsloop / Nieuwjaarsreceptie 
 
Zaterdag 11  Dordrecht  Regio Indoor Junioren ABC Senioren en Masters 
 
Zaterdag 18  Dordrecht  Merwelandencross (tevens veldloopcompetitie jeugd) 
 
 
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 december 2019 op het volgende e-mai ladres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Logo door Elise Beljaars 
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