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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 
februari 2021 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 
15 februari sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com   
Alle leden die hun mailadres hebben doorge-
geven aan de ledenadministratie ontvangen per 
email bericht zodra de nieuwsbrief op onze 
website klaar staat om te worden gedownload. 
Zorg er voor dat het mailadres actueel blijft zodat 

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

René Bellaart  
 



 

 

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

 
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

Beste lezers, 
 
In de eerste nieuwsbrief van het jubileumjaar zijn er nog 
steeds geen wedstrijdverslagen en –kalenders 
opgenomen. Op een uitzondering na dan. De jeugd 
mocht wel actief zijn en heeft dat dan ook onder leiding 
van hun trainers optimaal gedaan: onderlinge 
werpwedstrijden, onderlinge crossen, een alternatieve 
Wantijparkloop en een Lichtjesloop. Bovendien is er 
door die trainers ook uitgebreid over gerapporteerd, 
zodat we deze nieuwsbrief toch nog behoorlijk konden 
vullen. 
De redactie is in gesprek gegaan met John van Belle, 
sinds enige tijd lid van Fortius , maar ook donateur en 
sponsor van de DrechtStadLoop. 
Verder krijgt u van ons alle bekende rubrieken. 
   
Stuur uw kopij voor de volgende nieuwsbrief naar de redactie voor de uiterste inzenddatum van 
15 februari 2021: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
Stuur geen mails over opzegging lidmaatschap of wel of niet toezending van waarschuwings-
mail dat de nieuwsbrief op de site staat voor downloaden naar bovenstaand mailadres. Dit zijn 
zaken die via de ledenadministratie lopen. 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

  Mededelingen uit het bestuur  
 
•••• Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers, donateurs en sponsors al het goede en gezondheid 

voor 2021 toe. Beterschap aan hen die besmet zijn geraakt met het coronavirus en misschien nog 
een lang hersteltraject moeten ondergaan. Sterkte aan hen die dierbaren hebben verloren. 2021 
moet een hoopvol jaar worden, waarin iedereen gevaccineerd wordt tegen het coronavirus en 
teruggegaan kan worden naar het normale leven van voor corona. Maar hoe lang gaat de 
vaccinatiecampagne duren en hoe ontwikkelen zich de diverse varianten? Het licht aan het einde 
van de tunnel is te zien, volgens demissionair minister-president Rutte. Maar hoelang is die tunnel 
en hoe sterk is het lichtschijnsel?  

•••• Op 12 januari 2021 heeft het kabinet de harde lockdown verlengd tot 9 februari 2021. Voor wat 
betreft de sport zijn de maatregelen van 15 december 2020 nog steeds van kracht (zie website 
Atletiek Unie https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-
commissielid/anderhalvemetersamenleving). Dus ook voor Fortius .  

•••• Op 1 januari 2021 is het 125-jarig jubileumjaar van Fortius  begonnen. Het startschot zou worden 
gegeven tijdens de Nieuwjaarsreceptie, maar is uiteraard niet doorgegaan ten gevolge van de 
corona-omstandigheden. De jubileumcommissie gaat verder met het ontwikkelen van 
evenementen en activiteiten (hierover worden de leden t.z.t. geïnformeerd), maar of deze 
doorgang zullen vinden of verschoven zullen gaan worden naar een datum later in het jaar, is 
ongewis. 

•••• Uit reacties van een aantal leden naar het bestuur is gebleken dat niet iedereen, ondanks de 
mededelingen op website, nieuwsbrieven en nieuwsflitsen, op de hoogte was van de verhoging 
van de contributie per 1 januari 2021. Het bestuur begrijpt dat een contributieverhoging in deze 
tijd vreemd overkomt. Fijner was het geweest als dit besluit niet nodig was geweest. Wat is de 
reden van de contributieverhoging en waarom gaat die nu in? De contributie is in voorgaande drie 
jaren niet verhoogd, maar dit is inmiddels wel noodzakelijk om de kosten te kunnen dekken. In 
vergelijking met atletiekverenigingen in de regio bleek onze contributie aan de lage kant te zijn. Al 
bij de ledenvergadering, die in maart 2020 gehouden zou worden, lag daarom een voorstel voor 
contributieverhoging die per 1 april 2020 in zou moeten gaan. En toen kwam de eerste lockdown, 
waardoor de ledenvergadering pas in juli kon plaatsvinden. De leden, aanwezig op de 
ledenvergadering op 15 juli 2020, noemden de contributieverhoging onvermijdelijk, maar de 
vergadering besloot wel om de verhoging met 9 maanden uit te stellen van 1 april 2020 naar 1 
januari 2021 vanwege het beperkte sportaanbod door corona. Daarmee kwamen we de leden in 
bepaalde mate tegemoet en accepteerden tegelijkertijd een fors tekort op de begroting 2020. 
Voor het voortbestaan van de vereniging zijn we wel afhankelijk van de contributie-inkomsten. 
Langer uitstellen van de verhoging zou later een nog grotere contributieverhoging betekenen of 
zou zelfs kunnen leiden tot het stoppen van onze sportactiviteiten. Iets wat we natuurlijk willen 
vermijden. Uiteraard zullen we in de volgende ledenvergadering - zodra we die in het nieuwe jaar 
weer mogen houden - met de leden opnieuw stil staan bij onze financiële situatie en bespreken 
wat reëel is. Dankzij de inzet van onze trainers (waarvoor dank) kon een groot deel van het 
sportaanbod doorgaan, zij het op aangepaste en beperkte manier. Het bestuur is de leden zeker 
dankbaar voor hun loyaliteit aan de vereniging en zoals aangegeven, hadden we deze keuze nu 
liever niet gemaakt. Het bestuur hoopt wel dat er met deze uitleg wat meer begrip zal zijn voor de 
situatie. 
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•••• In de nieuwsbrief van december 2020 vermeldde ik dat de Algemene Ledenvergadering gepland 
is op 24 maart 2021, echter gezien de onzekere corona-ontwikkelingen heeft het bestuur besloten 
deze te verplaatsen naar 16 juni 2021. Ik gaf ook aan dat het bestuur onderbezet zou raken door 
het vertrek van diverse bestuursleden. Er is hier nu meer duidelijkheid over, de penningmeester 
en twee algemene bestuursleden treden af. De voorzitter treedt statutair af. Het is nog niet 
bekend of hij zich herkiesbaar zal stellen. Nogmaals de oproep van het bestuur voor kandidaten 
voor een bestuursfunctie. Jij hebt als bestuurslid directe invloed op de toekomst en beleid van 
Fortius . Informatie kan ingewonnen worden via: info@fortiusdrechtsteden.nl. 

•••• In de laatste twee weken van december 2020 hebben 37 leden van Fortius deelgenomen aan de, 
door de Atletiekunie georganiseerde, Virtual Winter Run. Een deel van het inschrijfgeld kwam ten 
goede aan Fortius . Deze leden hebben bij elkaar € 370,10 gedoneerd. Het bestuur bedankt deze 
lopers hiervoor. In totaal hebben ongeveer duizend atleten deelgenomen waardoor 155 clubs 
werden gesteund. 

 
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 

 
 
 
MOEILIJKE TIJDEN?  
 

Het SMS-kinderfonds verstrekt vergoedingen voor kinderen tot 18 jaar voor de kosten van 
bijvoorbeeld schoolreisjes, de sportclub, muziekles of het lidmaatschap van een vereniging. 
https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand/op-welke-financiele-ondersteuning-heb-ik-
recht/sms-kinderfonds-geld-voor-school-muziek-en-sport 
 
 

CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
CLUBRECORDS 
 
De onderlinge werpwedstrijd op 28 december 2020 in Dordrecht leverde drie 
officieuze clubrecords op. Officieus omdat het hier gaat om onderdelen die voor de 
betreffende categorieën geen officieel wedstrijdonderdeel zijn. Rune Veraart  was 
de eerste junior D van Fortius  die uitkwam op het kogelslingeren en hij vestigde 
met 13,48 m een clubrecord in zijn categorie. Julia van Dorp  verbeterde het 
clubrecord gewichtslingeren voor meisjes junioren B naar 10,94 m. Freek Bosveld  
volbracht de volledige werpvijfkamp en verbeterde het clubrecord voor jongens 
junioren B van Timo de Kok door 1611 punten te behalen. 
Een verslag over de wedstrijd is te lezen in de jeugdrubriek van deze nieuwsbrief. 
 
 
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. 
  

5 



 

 

IN GESPREK MET JOHN VAN BELLE   
 

[door Henk Nugteren] 
 
Deze maand hadden we een gesprek met iemand die als lid, loper, donateur en sponsor bij Fortius  
is betrokken: John van Belle. Aangezien het eerder slechter dan beter gaat met het aantal covid-
besmettingen en de maatregelen daardoor nog steeds streng zijn en eventueel nog konden worden 
aangescherpt, is ook dit interview langs digitale weg tot stand gekomen. 
 
John van Belle is 64 jaar jong en woont sinds 2007 in Dordt. 
Naar eigen zeggen is John happy single met drie dochters. Alle 
drie hebben leuke mannen en het heeft al geresulteerd in vier 
kleinkinderen.   
Vanaf 1986 werkte John bij Agro Delta Op- en Overslag in 
Zwijndrecht, dat later is uitgegroeid tot de Agro Delta Groep. In 
de loop van de tijd kreeg John meer invloed in het bedrijf en in 
1991 heeft hij de boerenaandeelhouders van Agro Delta in 
Zwijndrecht uitgekocht. Ook kwam er toen Silo Dordrecht in de 
Julianahaven bij. 
Binnenkort is hij dus 35 jaar ondernemend in de Drechtsteden. 
Meer informatie over de Agro Delta Groep is te vinden op de 
website www.agro-delta.nl. Momenteel is John directeur van de 
onderneming en heeft daarbij zijn oudste dochter Marsha aan 
zijn zijde als codirecteur. Tweede dochter Jerney woont in 
Amsterdam en is weer in opleiding gegaan voor het 
leraarschap. Jongste dochter Kristel heeft een kookstudio in 
Rotterdam (KookstudiovanBelle). 
 
In oktober 2002 werd John in Zwijndrecht overvallen op een 
manier die doet denken aan Latijns-Amerikaanse praktijken. 
Pistool op het hoofd, uitstappen en sleuteltjes in het contact 
laten zitten. Weg auto, het eerste geval van carjacking in 
Nederland. Daar sta je dan met de schrik in de benen, maar 
ook in het hoofd hakt zo’n ervaring er stevig in. Meer dan een 
jaar was hij flink in de war, hoewel de buitenwereld er niet zo 
veel van heeft kunnen merken omdat John het goed heeft 
kunnen verbergen. Hij begon zich ook te realiseren dat hij 
jarenlang alleen maar aan z’n werk had gedacht en stom 
genoeg niet goed voor zichzelf had gezorgd. Hij woog 108 kg 
en bewoog als een schildpad en zag het leven nauwelijks meer 
zitten. Gelukkig onderkende ook dochter Marsha het probleem 
en heeft hem grondig onder handen genomen, allereerst door 
te gaan bewegen. 
 
John’s atletiekcarrière start begin 2004 met het lopen van kleine 
stukjes in de woonwijk, bijvoorbeeld vier keer 500 m met wat 
pauzes tussendoor. Het blijkt hem goed te doen want de 
loopjes werden langzaamaan uitgebreid tot wat langer en wat 
meer en zo tegen de zomer was John al in staat 7 km aan een 
stuk te lopen, hobbelen noemt hij dat zelf. In juli 2004 werd 
John lid van de RRA, Rotterdam Running Ambassadors, de 
oranje ploeg die al jaren mee rent bij de Agro Delta Halve 

John doet rek- en strekoefeningen in een loods 
op een van de locaties van Agro Delta. 

John met het oranje RRA team in Marrakesh. 
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Marathon van Dordrecht, tijdens de laatste versie met 58 lopers. RRA traint in het Bergse Bos bij Hillegersberg 
en in de winter bij PAC aan het Lange Pad. 
In 2009 trainde John met Nathan Baas, die in Berlijn de marathon zou lopen. Samen met Nathan’s vader Fred 
hebben ze hem de laatste 11 km naar de finish geholpen. Hieruit is loopgroep Schuttevaerkade ontstaan, die 
momenteel bestaat uit zeven heren en één dame. Elke zondagochtend om 9 uur start de groep bij John thuis. 
Onder hen zijn ook de bij Fortius  bekende Chris den Hartog, Gerard Groothuizen en Fred Baas. Fred en John 
leiden de groep als verlicht despoten: alles voor de lopers, maar ze hebben niets te vertellen. Ze lopen altijd, 
behalve bij spekgladde straten of met onweer, dat betekent minimaal 51× per jaar. 
  
Zijn eerste 10 km loop, dat moet nog in 2004 geweest zijn, voltooide John in 66 minuten, tegenwoordig lukt dat 
al in 50 minuten. Maar ook in het begin is het snel gegaan, want in oktober 2004 liep hij in zijn eerste halve 
marathon in Eindhoven al 2:06. Dat eerste loopjaar was in alle opzichten een enerverend jaar. Tijdens een 
training in september langs de Oude Maas kreeg zijn toenmalige buurman een hartaanval. John moest hem 
opgevangen, heeft hem gereanimeerd en gelukkig kon hij, voorzien van de nodige bypasses weer verder 
leven. 
Tot aan 2015 heeft John 20 marathons gelopen: Rotterdam (9×), 
Amsterdam, Rome, Shanghai, Las Vegas, Kaapstad, New York 
(2×), Chicago, Istanbul, Moskou en Barcelona. Tijdens de 
Rotterdam Marathon van 2007 was het zo warm dat de organisatie 
op een gegeven moment gedwongen werd de route in te korten. 
Ook John liep daardoor 11 km korter, wat hij netjes in zijn medaille 
tot uitdrukking bracht door er een hap uit te nemen. In 2020 zou 
John zijn tiende Rotterdamse marathon lopen om daarmee 10× 
Marathon Master in Rotterdam te worden. We weten allemaal 
waarom dit niet gelukt is, dit heeft John dus nog tegoed. Zijn laatste 
buitenlandse reis maakte John in januari 2020 voor de halve van 
Marrakesh (zie foto vorige pagina). 
Hij liep uiteraard nog veel meer halve marathons, waarbij moet worden aangetekend dat Dordrecht voor John 
haar meerdere moet erkennen in de halve van Westvoorne. Daar start het loopjaar voor de RRA oranje ploeg 
en de Dordtse vriendenploeg op de eerste zondag in januari. Naast alle marathons en halve marathons, nam 
John ook deel aan talloze kortere lopen zoals de Verkerkloop, de Zoomer WantijRun, Dwars door Dordt, de 
Seuterloop, de  Bruggenloop en nog vele andere, te veel om op te noemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rotterdam 2007: Medaille met een hap eruit. 

De Rotterdam Marathon vormt een ideale aanleiding voor een marathonbrunch met KookstudiovanBelle. 

7 



 

 

Met zijn snelste marathon van 4:11 in Rotterdam is John niet echt een snelle loper te noemen. Maar hij is wel 
een ervaren loper, vandaar dat hij zeven jaar lang pacer (tempoaangever) bij de Bijl en Bezemer lopen is 
geweest en 16 jaar lid van de wedstrijdcommissie van RRA en Timemaster. Maar ook laat John zijn gezicht 
zien bij minder algemeen bekende lopen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Daltonloop van het Stedelijk Dalton 
Lyceum, waar leerlingen 5 km moeten lopen door het Dordtwijkpark voor een cijfer voor gymnastiek. Ook hier 
treedt John op als een soort pacer om de scholieren naar een voldoende te loodsen.  
 
John is lid geworden van Fortius  uit 
interesse, maar zijn wedstrijdlicentie blijft bij 
RRA staan, want daar blijft hij nog wel een 
poosje lid, alhoewel corona veel verandert en 
je het daarom maar nooit weet. Omdat hij tot 
nu toe slechts één keer bij Fortius  heeft 
meegetraind noemt hij zichzelf een passief lid. 
Maar wat heet passief als je via Agro Delta in 
het moeilijke jaar 2020 een stevige donatie 
aan Fortius  doet omdat je het voortbestaan 
van de vereniging erg belangrijk vindt? 
Op dit moment is John aan het revalideren na 
een knieoperatie en dat gaat waarschijnlijk 
nog wel even duren. Om dit soort problemen 
in de toekomst te voorkomen wil hij ook aan 
krachttraining gaan doen. 
 
 

Sinds ongeveer 2012 is John met Agro Delta 
verantwoordelijk voor de sponsoring van de 
DrechtStadLoop, vandaar de Agro Delta Halve 
Marathon die al jaren het hoofdnummer van deze 
Dordtse loop vormt. Tijdens de laatste editie liepen er 
zoals eerder gezegd 58 deelnemers voor de Agro 
Delta teams mee, veel RRA, maar ook relaties en 
vrienden uit Dordrecht. Na afloop was er altijd groot 
feest met lekker eten en stevig drinken, in 2019 was 
dat in de Klander Muelen. Mooier kun je het je niet 
voorstellen zo binnen honderd meter van de finish. 
Hopelijk kan dat weer in 2021. En waarom zou dat niet 
lukken nu Agro Delta alweer heeft toegezegd de 
DSL2021 halve marathon wederom te zullen 
sponsoren? 
 
Na dit alles gelezen te hebben, mag gerust 
geconcludeerd worden dat John verslaafd is aan 
hardlopen, want zo noemt hij dat zelf ook. Maar hij 
voegt er meteen aan toe dat het zijn leven ten goede 
heeft veranderd.  
 
Naast hardlopen houdt John van wijn, lekker eten en 
vindt hij het leuk om te koken, maar dat hadden we uit 
de tekst en de foto’s al kunnen afleiden. 

 
 
  

Deelnemer aan de Agro Delta Halve Marathon in 2018. 

Deze foto gaf John zelf de titel Eten en Drinken . 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 

GEEN WEDSTRIJDEN, GEEN UITSLAGEN  
 
Afgezien van wat onderlinge jeugdwedstrijden waren er in de afgelopen periode geen atletiek-
wedstrijden en dus ook geen uitslagen. Of die er deze winter nog zullen komen, is zeer de vraag. In 
de Reeweghal worden deze winter in elk geval geen indoorwedstrijden meer georganiseerd. De 
Regio Indoors waren al in een vroeg stadium gecanceld en de Fortius  Indoor die voor 20 maart op 
de kalender stond, is ook afgelast. 
De Nederlandse kampioenschappen indoor voor de junioren en voor de masters, die in februari in 
Apeldoorn zouden plaatsvinden, zijn ook gecanceld. Het NK indoor voor de senioren gaat wel door, 
maar met slechts een beperkt aantal deelnemers en zonder publiek.  
 
Zodra er weer uitslagen van Fortius atleten te melden zijn, worden die gepubliceerd onder Uitslagen 
op onze website: http://fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius  
 
 
 

FORTIUS COMPETITIEPLOEGEN 2021 AANGEMELD 
 
De competitieploegen van Fortius  voor 2021 zijn bij de Atletiekunie aangemeld. Hieronder kun je 
zien hoeveel ploegen er per categorie zijn aangemeld en wanneer de wedstrijden gepland zijn. De 
locaties zijn nog niet bekend. 
 
Junioren C en junioren D: 
1 team jongens C, 2 teams meisjes C 
3 teams jongens D, 3 teams meisjes D  
zaterdag 17 april 
zaterdag 1 mei 
zaterdag 19 juni 
zaterdag 18 september finales 
 
U20/U18 (A/B-junioren ) 
2 jongensteams, 1 meisjesteam 
zondag  11 april 
zondag  9 mei 
zondag  30 mei 
zondag  5 september NK Teams junioren 

Senioren 
1 mannenteam, 2 vrouwenteams 
zondag  25 april 
zondag  16 mei 
zondag  4 juli 
zondag  12 september 
Promotie/degradatiewedstrijd 
 
Masters 
1 mannenteam, 1 vrouwenteam 
zondag     18 april 
zaterdag  5 juni 
zondag     19 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. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 
 

Nog steeds geen wedstrijden en dus ook geen uitslagen. De enige 
activiteiten zitten op dit moment nog in virtuele wedstrijden en 
schaarse trails die op de een of andere manier toch nog 
doorgingen. Het ziet er voor de komende maanden niet echt beter 
uit en daarom is het ook niet mogelijk om een kalender te 
presenteren zoals we dat gewend waren. 
Voor de volgende nieuwsbrief kunnen bijdragen uiterlijk 15 
februari 2021 worden gestuurd naar: nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 
In de mededelingen vanuit het bestuur wordt melding gemaakt van 37 Fortius leden die hebben 
deelgenomen aan de Virtual Winter Run van de Atletiekunie, waarbij €370 voor Fortius  overbleef. 
Een fraai resultaat. Maar helaas kon ik de resultaten van de loop zelf niet inzien want op de site van 
de Atletiekunie leverde een klik op de leaderboards alleen de mededeling The Leaderboard has been 
archived op. Dat is leuk, maar zoeken, zoeken en zoeken levert nergens toegang tot waar die lijsten 
zijn gearchiveerd. Kennelijk moet je daar een (deelnemers) app voor downloaden om toegang te 
hebben tot de resultaten en dan nog is het de vraag of dit nog steeds lukt nadat ze zijn gearchiveerd. 
Zodoende weet  ik dus niet welke Fortius atleten hebben deelgenomen en wat hun resultaten waren. 
Zou het allemaal niet wat toegankelijker en transparanter kunnen, zodat openbaar toegang tot de 
resultaten mogelijk is? Of gaat dat weer in tegen de privacywetgeving? En waarom heet een 
uitslagenlijst een leaderboard? Kan het in Nederland niet gewoon in het Nederlands? 
Mocht er iemand van de deelnemers zijn die wel de hele lijst kan inzien, dan zou ik het op prijs 
stellen als hij of zij me zou willen assisteren om een compleet overzicht van de Fortius -prestaties op 
te stellen, zodat we die volgende maand alsnog kunnen publiceren. Ik heb al zo veel andere dingen 
te doen voor de maandelijkse nieuwsbrief, dat assistentie welkom is.     
 
Voor wat betreft de komende maanden worden er nog steeds virtuele lopen georganiseerd. Deze zijn 
te vinden op: 
https://www.hardlopen.nl/artikelen/evenementen/virtuele-hardloopkalender/ 
 
Het duurt nog wel even, maar toch  
 
 

ALVAST AANDACHT VOOR DE DRECHTSTADLOOP 
 

[door Ellen Hienekamp] 
 
Het coronavirus heeft de sportwereld op z’n kop gezet. Ook de DrechtStadLoop  heeft daar hinder 
van ondervonden. In 2020 werd de jaarlijkse DrechtStadLoop , die traditioneel begin november 
plaatsvindt, afgelast. 
Ook in 2021 zullen er gevolgen zijn voor de traditionele herfstloop vanuit de oude binnenstad van 
Dordrecht. De NN Marathon Rotterdam  heeft haar voorjaarsmarathon nu uitgesteld naar 23 en 24 
oktober. 

Foto Jos Nieuwland 
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Omdat er naar schatting 1500 regiolopers in Rotterdam aan de start zullen verschijnen, kiezen zij 
waarschijnlijk niet voor de Dordtse stratenloop. De organisatie van de DrechtStadLoop  heeft 
daarom besloten om voor zondag 10 oktober  te kiezen. 
Hiermee geven we de mogelijkheid om de DrechtStadLoop  als training te gebruiken voor de 
NN Marathon Rotterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Advertentie] 
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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. 
 

ONDERLINGE WERPWEDSTRIJD MAANDAG 28 DECEMBER 2020 
 

[door Piet Barends en Mark Uilhoorn] 
 
Tegen het eind van het jaar werden steeds meer wedstrijden afgelast en de kansen op een wedstrijd 
voor onder andere de kogelslingergroep werden steeds kleiner. Er stonden nog wel wedstrijden op 
het programma, maar hoe meer de datum van de wedstrijd naderde, hoe meer er afvielen vanwege 
corona. Toen ook de wedstrijd van 27 december 2020 in Amsterdam afviel, werd besloten een 
onderlinge wedstrijd op alle werpnummers te houden. In eerste instantie voor iedereen vanaf junioren 
D, maar ook hier gooide corona roet in het eten en mochten alleen nog onderlinge wedstrijden tot en 
met junioren B worden georganiseerd. 
Het initiatief voor de wedstrijd kwam van CD-junioren trainster Vita en werd vlot met hulp van andere 
trainers en enthousiaste ouders georganiseerd. Er is door de atleten gretig gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om aan een wedstrijd mee te doen en deze was dan ook snel vol. Het aantal 
inschrijvingen was bewust laag gehouden vanwege corona. Op de oorspronkelijk geplande datum 
van zondag 27 december 2020 gooide storm Bella echter roet in het eten (code geel). Na enig 
overleg via de juniorentrainersapp is de wedstrijd dan ook verplaatst naar maandag 28 december 
2020. Het waaide op die dag dan wel minder en er was ook geen regen, maar het was wel bar slecht 
weer voor goede sportprestaties, een graad of 6 en een behoorlijk koude wind. Met ijzeren kogels 
kogelstoten of discuswerpen was onder deze omstandigheden geen pretje. Andere onderdelen 
waren kogelslingeren, speerwerpen en gewichtslingeren. 
De wedstrijdopbouw begon om kwart over 
tien en het laatste onderdeel was om half 
twee klaar. Omdat er geen mogelijkheid 
was om te schuilen of op te warmen, 
waren de meeste atleten en de juryleden 
dan ook tot op het bot verkleumd. Maar 
toch is met veel plezier gesport na een 
lang kerstweekend. Wat is er tenslotte 
mooier dan met elkaar lekker buiten bezig 
te zijn? 
Sommigen konden beter tegen de 
omstandigheden dan anderen. Toch 
werden er behoorlijke prestaties geleverd 
en leverde de wedstrijd naast een aantal 
persoonlijke records ook nog drie 
officieuze clubrecords op. 
Rune Veraart was de eerste junior D die 
uitkwam op het nummer kogelslingeren. 
Bij de meisjes B werd bij het 
gewichtslingeren met een gewicht van 
5,44 kg geworpen (in plaats van de De opkomst bij de werpwedstrijd was heel goed. 
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vroegere 7,26 kg) en omdat de prestatie beter was, leverde dat ook een clubrecord op. Tenslotte was 
Freek Bosveld de enige die alle vijf de werpnummers volbracht en hij verpletterde het clubrecord van 
Timo de Kok door 1611 punten te behalen in de vijfkamp. Een prestatie, die onder betere 
omstandigheden nog wel voor verbetering vatbaar is. Verder wisten enkele atleten zich te vestigen 
op de top tien ranglijsten. 
 
De werptrainers waaronder Vita van Dorp 
en Nina Meyer kunnen dus met recht trots 
zijn. Naast die clubrecords en toptien-
posities werden er ook nog veel persoon-
lijke records verbeterd: Kelvin Mol (D, 
speerwerpen), Rosa Paling (D, speer-
werpen), Eva Blokland (D, discuswerpen en 
kogelstoten), Pavel Pukszta (C, kogel-
slingeren), Jil Vogelaar (C, speerwerpen), 
Luuk Bosveld (D, discuswerpen en speer-
werpen), Rune Veraart (D, speerwerpen en 
kogelslingeren), Maxim van Dorp (C, 
discuswerpen en kogelslingeren), Tijn van 
Driel (C, discuswerpen, speerwerpen en 
kogelslingeren), Julia van Dorp (U18, 
gewichtwerpen, gewichtslingeren en 
kogelslingeren), Eva Rijnsaardt (U18, 
kogelslingeren en speerwerpen), Veerle 
Uilhoorn (C, kogelslingeren) en Freek 
Bosveld (U18, gewichtslingeren). Kijk 
hieronder in de uitslagen welke prestaties 
bij deze persoonlijke records horen. 
 
Dat vrijwel iedere zondagochtend onder de 
bezielende leiding van Piet Barends op de 
onderdelen kogel- en gewichtslingeren met 
succes wordt getraind, laten de resultaten 
duidelijk zien. Deze wedstrijd kon alleen 
plaatsvinden doordat veel ouders en 
trainers hebben meegeholpen met opbouw, 
jureren en opruimen, waarvoor de atleten 
hen veel dank verschuldigd zijn.  
 
Uitslagen: 
 
Kogelslingeren 
 1 Julia van Dorp MB 23,95 
 2 Veerle Uilhoorn MC 23,33 
 3 Eva Rijnsaardt MB 22,59 
 4 Jil Vogelaar MC 19,10 
 5 Freek Bosveld JB 17,13 
 6 Pawel Pukszta JC 13,65 
 7 Rune Veraart JD 13,48 
 8 Maxim van Dorp JC 12,74 
 9 Tijn van Driel JC 7,22 

Sven en Luuk aan het speerwerpen. 
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Discuswerpen 
 1 Sven Hurkmans JB 31,78 
 2 Eva Blokland MD 22,95 
 3 Julia van Dorp MB 22,51 
 4 Freek Bosveld JB 20,61 
 5 Anniek de Lange MC 17,32 
 6 Jil Vogelaar MC 17,27 
 7 Maxim van Dorp JC 16,46 
 8 Veerle Uilhoorn MC 15,72 
 9 Tijn van Driel JC 15,59 
 10 Luuk Bosveld JD 13,80 
 11 Evy Wessels MC 13,46 
 12 Rune Veraart JD 12,39 
 
Speerwerpen 
 1 Sven Hurkmans JB 37,07 
 2 Eva Rijnsaardt MB 32,54 
 3 Freek Bosveld JB 24,95 
 4 Eva Blokland MD 22,96 
 5 Kelvin Mol JD 22,78 
 6 Jil Vogelaar MC 21,00 
 7 Veerle Uilhoorn MC 16,52 
 8 Rune Veraart JD 15,48 
 9 Luuk Bosveld JD 14,84 
 10 Tijn van Driel JC 12,64 
 11 Rosa Paling MD 11,80 
 
Kogelstoten 
 1 Sven Hurkmans JB 10,60 
 2 Wessel de Lange JB 10,00 
 3 Eva Blokland MD 9,68 
 4 Eva Rijnsaardt MB 9,28 
 5 Freek Bosveld JB 8,72 
 6 Evy Wessels MC 8,65 
 7 Jil Vogelaar MC 8,37 
 8 Veerle Uilhoorn MC 7,98 
 9 Anniek de Lange MC 7,16 
 10 Maxim van Dorp JC 6,81 
 11 Luuk Bosveld JD 6,30 
 
Gewichtslingeren 
 1 Julia van Dorp MB 10,94 
 2 Freek Bosveld JB 8,47 
 
Werpvijfkamp* 
 1 Freek Bosveld JB  
 Kogelslingeren 17,13 148   
 Discuswerpen 20,61 289   
 Speerwerpen 23,43 353   
 Kogelstoten 8,37 423   
 Gewichtslingeren 8,44 398   
 Totaal  1611   
 
*Bij de werpvijfkamp tellen alleen de beste 
prestaties geleverd in de eerste drie 
pogingen. Hierdoor kunnen de prestaties 
afwijken van de beste prestaties per 
individueel nummer. Freek slingert zijn gewicht de hoogte in. 

Eva bij het 
gewichtslingeren. 
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TWEEDE ONDERLINGE CROSSWEDSTRIJD, ZATERDAG 19 DECEM BER 2020 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

Na de succesvol verlopen eerste onderlinge Fortius  
crosswedstrijd voor pupillen en junioren van zaterdag 21 
november 2020 vond de tweede plaats op zaterdag 19 
december 2020. De weersomstandigheden waren prima: 
weinig wind, af en toe een waterig zonnetje en dauw op 
het gras. De trainers waren weer vroeg opgestaan voor 
de opbouw van het parcours. Dat ging dit keer iets sneller 
en met minder discussie omdat hetzelfde parcours is 
uitgezet. Waarom zou je ook veranderen wat goed is. Na 
een warming-up gingen om 09:50 uur de mini’s als eerste 
van start.  Als alternatief startschot moesten de kinderen 
de zin “Joepie de …” afmaken, en dan snel starten. 
De mini’s en C-pupillen hebben weer ongeveer 700 meter 
gerend en de B-pupillen 800 meter. Om niet te verdwalen 
is weer een haas ingezet en werden de atleten onder-
steund door trainers die meeliepen. Dit onder aanmoedi-
ging van de andere categorieën. Daarna was het de beurt 
aan de racerunners Skye, Sanjay, Tatum, Sara en Luuk. 
Het enthousiasme en doorzettingsvermogen is ongeëve-
naard. De zandbakken werden weer moeiteloos – soms 
met een beetje hulp – genomen. 
De A1- en A2 pupillen zijn weer tegelijk gestart voor hun 
loop van ongeveer 1000 meter. Aan de start van deze 
twee categorieën stonden - weer - maar liefst 39 atleten 
(meisjes en jongens). De eerste vijf aan de finish: Timo 
(A2), Santiago (A2), Arend (A1), Sven (A1), Nina (A2). 
Speciale vermelding voor doorzetten verdienen Biko 
Seidu en Tess Wijnants (beiden A1). 
Ten slotte was het de beurt aan de CD-junioren en enkele 
fanatieke B-junioren. Na een gezamenlijke warming-up 
heeft aansluitend een groep van ongeveer 25 atleten er 
weer een harde wedstrijd van gemaakt. Het was voor de nieuwelingen best pittig om door het oneffen terrein 
met modder en het lange gras langs de Noordendijk en onder de N3 te lopen wat soms meer weg had van 
ploeteren. De voldoening aan de finish was echter weer groot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerstvolgende cross is zaterdag 23 januari 2021. Inschrijven is niet nodig. 
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ALTERNATIEVE ONDERLINGE WANTIJPARKLOOP, 2 JANUARI 2 021 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

Hoe kun je het nieuwe jaar beter beginnen dan met een fijne duurloop. Helaas kon het jaar 2020 door 
een aantal enthousiaste jeugdlopers niet geëindigd worden met de traditionele Sylvesterloop in Soest 
dus daarom een alternatieve Wantijparkloop als start van het jaar 2021. Normaal gesproken 
organiseert de afdeling wegatletiek voor zowel jeugd als ouderen de Wantijparkloop. Dit loopseizoen 
kon dat helaas geen doorgang vinden. De jeugdtrainers van de A-1 en A-2 pupillen leek het daarom 
een goed idee om een alternatief aan te bieden. Zo gezegd zo gedaan. Op zaterdag 2 januari 2021 
gingen alle aanwezige A pupillen en 4 B pupillen, tijdens de reguliere training onder begeleiding van 
een aantal trainers over de Wantijdijk naar het Wantijpark. Onderweg zijn warming up oefeningen 
gedaan en was bij sommigen de spanning al merkbaar. 
In het Wantijpark is op de normale plek achter het Wantij-
paviljoen gestart achter een snel met stoepkrijt getrokken 
streep. Een aantal trainers stond op de route zodat niemand 
zou verdwalen terwijl ook een aantal trainers heeft meege-
lopen. De A pupillen zijn uitgedaagd om twee rondjes van in 
totaal 2 kilometer te lopen. Vanwege vermoeidheid of gebrek 
aan fitheid door oliebollen en weinig slaap (oudjaarsavond) 
was dat maar aan 20 van de 35 deelnemers besteed. Het 
verhaal gaat dat een klein aantal A-1 jongens bewust heel 
langzaam aan de eerste ronde zijn begonnen, en ondanks 
dat ze ook nog een klein stukje hebben afgesneden, dus 
heel lang over die eerste ronde hebben gedaan en daarom 
niet meer aan de tweede ronde konden beginnen. De 
weersomstandigheden waren prima: geen wind of regen en 
een temperatuur van ongeveer 5 °C. Echt koud voelde het 
overigens niet aan. Het was mooi lopen in het park waar het 
heiig was onder de bomen en boven de plassen. De honden-
uitlaters in het park hebben nauwelijks last gehad van deze 
grote groep van 35 atleten en 8 trainers. 
Moegestreden was er aan de finish nog even tijd voor een 
groepsfoto en vervolgens enkele minuten uitrazen in de 
speeltuin bij de Paddenstoel. Daarna nog ruim 1,5 kilometer 
afwisselend wandelend en hardlopend over de Wantijdijk 
terug naar de baan. 
Speciale vermelding verdienen de B pupillen Sjors, Jesper, 
Rebecca en Fleur voor hun deelname. Zij wilden graag mee 
naar het Wantijpark terwijl een ander deel van de B pupillen 
voor de reguliere training op de baan koos. Sjors was de eerste jongen op de kilometer (4:05 min) en 
Fleur het eerste meisje (5:58 min), niet lang daarna gevolgd door Rebecca, derde meisje met een tijd 
van 6:39 min. Jesper heeft zelfs twee kilometer (11:12 min) gelopen en haalde tussen al het loop-
geweld van de A pupillen een erg mooie elfde plek van de twintig deelnemers. 
A-1 pupil Sven haalde na A-2 pupillen Santiago en Yonah een mooie ereplaats met zijn derde plek 
op de twee kilometer. Yfke, Amber en Tula – allen A-2 - pakten de eerste drie prijzen voor de meisjes 
op de twee kilometer. Doorzetter van de dag was Mathijs (A-1 in 13:35 min) die twee kilometer heeft 
gelopen en met een groot applaus van de anderen als laatste werd binnengehaald en daarmee op 
tijd was voor de groepsfoto (zie volgende pagina). 

V.l.n.r. Sjors, Jesper, Rebecca en Fleur. 
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Resultaten: 
 
1 km 
 1 Sjors (B) 4:05 
 2 Arend (A-1) 4:25 
 3 Boaz (A-1) 5:51 
 4 Fleur (B) 5:58 
 5 Tess P (A-1) 6:32 
 6 Rebecca (B) 6:39 
 7 Noemi (A-1) 6:42 
 8 Lucas (A-2) 7:03 
 9 Eloïse (A-2) 7:08 
 10 Kelly (A-2) 7:09 
  
 

 
 11 Bruce (A-1) 7:10 
 12 Hugo (A-1) 7:14 
 13 Sid (A-1) 7:15 
 14 Naomi (A-2) 7:16 
 15 Biko (A-1) 7:18 
 
 
 
 
 
 
 

2 km 
 1 Santiago (A-2) 9:00 
 2 Yonah (A-2) 9:29 
 3 Sven (A-1) 9:30 
 4 Yfke (A-2) 9:34 
 5 Amber (A-2) 9:45 
 6 Tula (A-2) 9:51 
 7 Lars (A-2) 10:46 
 8 Maud (A-2) 10:50 
 9 Milan (A-1) 10:56 
 10 Noah (A-1) 11:00 
  
  

  
 11 Jesper (B) 11:12 
 12 Justin (A-1) 11:31 
 13 Rick (A-2) 12:02 
 14 Ryan (A-2) 12:05 
 15 Aimy (A-2) 12:10 
 16 Nina (A-2) 12:12 
 17 Danouk (A-2) 12:21 
 18 Bo (A-2) 12:22 
 19 Lieke (A-2) 12:26 
 20 Mathijs (A-1) 13:35
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LICHTJESLOOP 6 JANUARI 2021 
 

[door Mark Uilhoorn] 
 

Op woensdag 6 januari 2021 was er voor het derde achtereenvolgende jaar voor de pupillen een 
Lichtjesloop. Het idee is een aantal jaren geleden ontstaan om ook voor de pupillen iets te doen 
voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie bij Fortius . Dat laatste kon dit jaar om bekende redenen niet 
doorgaan, maar de Lichtjesloop gelukkig wel. Het was wederom een groot succes met dit keer weer 
meer deelnemers.  
De gezamenlijke training voor alle pupillen begon 
om 18:00 uur, want het moest natuurlijk wel echt 
donker zijn. De allerkleinste pupillen konden dus 
later naar bed omdat hun training van 17:00 uur 
niet doorging en zij ook pas om 18:00 uur 
aanwezig hoefden te zijn. Of het extra druk was 
door het succes van voorgaande jaren of omdat 
het nu niet in de Kerstvakantie was of omdat 
bijna iedereen de volgende dag toch online 
onderwijs had, is onbekend, maar dat doet er 
eigenlijk ook niet toe. In het donker op onze 
eigen baan hadden de kinderen zichzelf sfeer- 
en fantasievol met onder andere (hoofd-)lampjes, 
lantaarns, discobollen en glowsticks omhangen. 
 
De pupillentrainers waren weer iets eerder 
gekomen om de Lichtjesloop mogelijk te maken 
door tafels en de muziekbox neer te zetten en de 
baan te voorzien van veelkleurige glowsticks. Op 
swingende muziek onder leiding van onze eigen 
schnollebolleke trainer Daniël Hermus werd 
buiten een warming-up gedaan. Het was fris 
maar gelukkig wel droog. Vervolgens konden de 
kinderen (pupillen en racerunners) kiezen voor 
een prestatieloop van 1000 of 2000 meter op de 
baan. Een aantal kinderen was niet te stoppen 
en heeft veel meer rondjes gelopen. 
Na aankomst was het een gezellige 
bedoening en heeft Daniël nog een 
korte cooling-down op muziek gedaan. 
Als eersten mochten de race-runners 
een oliebol gaan halen bij de met een 
rood-wit geblokt tafelkleed aangeklede 
tafel, met daarachter twee uitdeel-
dames Dini Grootenboer en Gea 
Janssen (moeder van Bo (pupillen B)) 
die alles in goede banen leidden, 
waarna de andere groepen volgden. 
Alles verliep buitengewoon gezellig en 
ordentelijk. De kinderen hebben lege 
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pakjes en servetten ook keurig in de prullenbakken gedaan. Er zijn ruim 100 heerlijke, warme 
oliebollen (van Oliebollenkraam Monique op de Merwedestraat voor de Jumbo) en mandarijnen 
gegeten en alle pakjes chocomelk en Fristi waren op. Pupillen Mike (B), Chiara (mini) en Sem 
(racerunner) kregen van de verkiezingscommissie bestaande uit hulptrainers Veerle Uilhoorn, Eva 
Blokland, Novi Hermus en Jil Vogelaar (allen CD-junior) nog een prijs voor hun originele verlichting. 
Omdat de trainingstijd nog niet voorbij was kon er nog mee worden gedaan aan het lijnenspel, maar 
als kinderen daar geen zin in hadden of nog een rondje op de baan wilden lopen dan mocht dat ook. 
Vanwege corona mochten in tegenstelling tot andere jaren de ouders helaas niet meelopen. 
Sommige ouders hebben vanaf de toegangsweg een beetje sip toe staan kijken maar moeten wel 
hebben genoten van het lichtspel. Hopelijk kunnen ze in 2022 wel weer meedoen. 
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Eskimo’s 
 
Het was al een week van te voren aangekondigd, vandaag was er kans op een ijsdag. 
Een echte ijsdag was alweer lang geleden, maar deze dag werd er ook geen. Tegen het 
middaguur klom de temperatuur boven het vriespunt en verdwenen ijs en rijp op 
autoruiten en in slootkanten. Dat was het signaal om te besluiten toch maar een rondje 
te gaan fietsen nu de kansen op gladde bruggetjes en een bevroren baard steeds kleiner 
werden. Goed ingepakt, drie laagjes over elkaar en een winddicht jack tegen de 
snijdende storm en overschoenen tegen de koude tenen, ging ik op pad. Na nog geen 
twee kilometer kwam ik de eerste hardloper al tegen: ijsmuts en handschoenen, maar 
korte broek en blote armen. En hij was niet enige, ik telde die middag nog zes ijsberen, 
waaronder zelfs een wielrenner. 
Heeft het te maken met de klimaatparadox: dat hoe kouder het klimaat, hoe eerder 
mensen bereid zijn ’s winters in zee te springen, of zelfs in een bijt in het ijs, terwijl de 
gemiddelde Spanjaard er niet aan moet denken om zijn grote teen in januari in de 
Middellandse Zee van 15 °C te steken, maar wij in Scheveningen massaal aan de 
nieuwjaarsduik meedoen? Of denken die mensen alleen maar stoer te zijn? Of nemen 
ze een voorbeeld aan ijsgoeroe Wim Hof, die in 2007 in Finland een halve marathon op 
blote voeten liep bij temperaturen tussen –20 °C en –30 °C, maar na afloop in een 
ziekenhuis moest worden behandeld aan tweedegraads bevriezingen? Zijn tijd van 
2:16:34 werd erkend als Guinness World Record. Toch zou ik me liever laten inspireren 
door duizenden Afrikanen die in dezelfde tijd, soms ook blootsvoets, een hele marathon 
afleggen. Of denken deze ijsberen, door zich aan de kou bloot te stellen, hun bruin 
vetweefsel te kunnen activeren en daardoor meer calorieën te verbranden en zo sneller 
af te vallen?      
Of is het gewoon een trend in het covidium: we missen al zo veel, dus moeten we wat 
we nog wel kunnen of mogen maar wat extremer gaan doen? Zoals die Fransman die in 
december ruim tweeëneenhalf uur (2:30:57 om precies te zijn) in een bad met ijsblokjes 
zat. Ook in die tijd kun je wat mij betreft beter streven een marathon te lopen. 
 
Wat ook de reden is van het in de winter lopen in korte broek en met een T-shirt met 
korte mouwen, ik mag toch aannemen dat dit geen Fortius leden zijn, die hiertoe zijn 
aangemoedigd door hun trainers. Elke atleet weet dat te koude spieren de kans op 
blessures vergroot. Sprinters kunnen er op een frisse zomeravond al last van krijgen, 
laat staan dat ze in de winter voluit sprinttraining doen. Maar ook op het Eiland van Dordt 
kom je ze tegen, eerst denk je soms nog dat ze rode maillots dragen, maar dichterbij 
blijkt de huid rood van de kou. Het lijken wel roodhuiden. Vaak krijg ik aandrang om 
tegen deze Eskimo’s te zeggen dat ze ook lid van Fortius  kunnen worden. Maar beter is 
je nergens mee te bemoeien. Ze zullen het zelf wel ervaren. En de hype zal misschien 
vanzelf wel weer overwaaien.  
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AGENDA  

 
JANUARI 
 

Zaterdag 23  Dordrecht  Onderlinge Cross Jeugd 
 
Zondag 24  Dordrecht  Onderlinge Werpwedstrijd Junioren 
 
 
Informatie over bovengenoemde activiteiten/wedstrijden verschijnt op 
www.fortiusdrechtsteden.nl. 
 
Wil jij iets geplaatst zien op deze agenda, geef dat dan even door via 
nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Kijk voor actuele berichtgeving over wedstrijden en activiteiten op www.fortiusdrechtsteden.nl. 
Dit geldt gedurende de coronacrisis ook voor trainingen en groepslessen. 
 
 

AANLEVEREN NIEUWS VOOR DE VOLGENDE FORTIUS NIEUWSBR IEF: 
 

Uiterlijk op 15 februari 2021 op het volgende e-mai ladres: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
  
 

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

Logo door Elise Beljaars 
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