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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 
juni 2019 verschijnen. Kopij kunt u uiterlijk tot 15 
juni 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: fortius@pi-ad.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, 
 
Twee volle weken schoolvakanties in de laatste maand 
hadden hun weerslag op de activiteiten. De jeugd was 
minder actief tijdens wegwedstrijden – er werden er ook 
minder voor de jeugd georganiseerd – en ook had dit 
effect op deelname van ouders met schoolgaande 
kinderen. Maar de competities gingen natuurlijk gewoon 
verder en hoe Fortius  daarin presteerde vindt u dan 
ook in deze nieuwsbrief. Wie helemaal al niets meer 
met schoolvakanties van doen heeft is Joop van den 
Brink. Hij ging ongestoord verder met het verbreken van Nederlandse records in zijn categorie 
M85, en zette daarmee Fortius op de kaart. 
Door kopij vanuit de worstelafdeling en de Zumba-sectie en nog eens alle gelauwerden tijdens 
de laatste jaarvergadering de revue te laten passeren, hebben we er toch weer een volle 
Fortius nieuwsbrief van kunnen maken. 

 

Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 juni 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  
 
 

• Het conceptverslag van de ledenvergadering van Fortius  op 27 maart 2019 is 
geplaatst op de website. Hier kan nagelezen worden wat er besproken is. 
 

• Tevens is op de website het jaarverslag 2018 van de Stichting Overdekte 
Accommodatie Reeweg (SOAR) geplaatst. Hierin wordt een overzicht gegeven 
van de structuur, activiteiten, zaalverhuur en andere zaken. Het geeft een goed 
beeld van wat de SOAR zoal doet. 

 
• Het sportbedrijf gemeente Dordrecht had gemeld dat de installatie voor 

polsstokhoog op de atletiekbaan voor het zomerseizoen weer aan de eisen van 
de Atletiekunie voldoet. Echter na het plaatsen van de masten bleken deze op 
een verkeerde afstand te staan en verplaatst moesten worden. Dit is nu in orde 
gemaakt. De hoogspringbak en één discuskooi zijn vervangen. Afgesproken is 
dat dit met de tweede discuskooi na het zomerseizoen zal geschieden. De 
atletiekbaan voldoet nog niet aan alle eisen. Om de 100 meter staan elektra-
kastjes ten behoeve van de tijdwaarneming en de stroomvoorziening van het 
finishhuisje. Deze staan pal naast te baan. Uit oogpunt van veiligheid (atleten 
zouden er tegenaan kunnen lopen, vallen en zich daarbij verwonden) moeten 
deze kastje verplaatst worden op ruim een meter afstand van de baan. De 
gemeente voert deze werkzaamheden niet uit. Fortius  moet dit in eigen beheer 
regelen, dat wil zeggen dat er drie sleuven moeten worden gegraven van 
ongeveer een meter lengte en 40 centimeter diepte. Wie wil hierbij helpen? 
Gaarne aanmelden bij Ad van de Kamp e-mail polewalking@xs4all.nl 
 

• De subafdeling Racerunners is bezig met de organisatie van een 
competitiewedstrijd bij Fortius . Het bestuur ondersteunt dit initiatief, zodat ook 
Dordrecht hiermee kennis kan maken. Er moet nog wel een aantal hobbels 
worden genomen. Als datum staat 29 juni 2019 gepland. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, Jan van Dalen secretaris Fortius 
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GELAUWERDEN 
 
Tijdens de ledenvergadering van Fortius  op 27 maart 2019 werden diverse prestatie- en 
aanmoedigingsprijzen, eervolle vermeldingen en vrijwilligersprijzen over 2018 en jubilarissen 2019 
gehuldigd. In het kort werd hier in de vorige nieuwsbrief al melding van gemaakt. Omdat door een 
misverstand de foto’s met de namen niet tijdig in ons bezit waren, konden we ze nog niet publiceren. 
Het lijkt misschien een beetje mosterd na de maaltijd, maar we doen het nu alsnog. Omdat de prijzen 
slechts een keer per jaar worden uitgereikt, zijn de gelauwerden nog tot de volgende vergadering de 
dragers van deze prijzen, daarom is het dus nog helemaal niet te laat. De bijgaande foto’s werden 
gemaakt door Ricardo Hill.    
 
Kampioenen 2019 (indoor) : Cristy Pieter  (junior D2) 

Jurgen van Berkum  (M50) 
 
Prestatieprijzen Atletiek 2018: 
 
Senioren lange afstand: Annemarie Kersbergen  
Masters:    Jurgen van Berkum  
Junioren:    Saskia van der Boor  (junior B) 
Teams:    Estafetteteam Dames Masters: 

Carine Banga, Jeanette Koene, 
Joke Torbijn en Anja van Giels  

Aanmoedigingsprijs jeugd: 
Cristy Pieter  (junior D2) 

Aanmoedigingsprijs weg atleten: 
Tom Wortel  (senior) 
Margriet Halbertsma  (senior)  

 
Prestatieprijzen worstelen 2018: 
Senioren:  Ben Joghi   
Jeugd jongens:  Jern Joghi  
Jeugd meisjes: Shayna Joghi  (foto op pagina 7) 
Aanmoedigingsprijzen:  
Jeugd jongens: Darti Pibiri  
Jeugd meisjes: Aleyna Saribuga  
 
Eervolle vermelding: 
Organisatoren wegwedstrijden: 
Maarten Vogelezang 
Kees de Pee 
Peter Slijkoord 
Cor van der Steen  
 
Fortius vrijwilligersprijs 2018: 
Henk Nugteren  en Joke Torbijn  
Voor informatievoorziening via nieuwsbrieven en website 
 
 
 
 

Organisatoren wegwedstrijden: van links naar 
rechts: Peter Slijkoord, Cor van der Steen, 
Maarten Vogelezang en Kees de Pee.  

Het estafetteteam dames masters: van links 
naar rechts: Carina Banga, Jeanette Koene en 
Anja van Giels. Joke Torbijn ontbreekt.  
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Jubilarissen: 
 
70 jaar lid: Joop van den Brink  (zie foto op pagina 11) 
 
40 jaar lid: Wil in ’t Veld, Wil van Helden, Anneke Kleijn en Hans Leenheer  
 
25 jaar lid: Pim Kaufmann, Patrick Meijnhard van Schoor, Marjo L echner, Jeanne Schellekens, 
Jeanette Koene, Marcel Bezemer, Rik van Leeuwen, Ja n Niesen, Wim Bussem, Henk Nugteren 
en Joke Heijmans 
 
 
 
  

Jubilarissen 40 jaar: van links naar rechts:  
Wil in ’t Veld, Anneke Kleijn en Hans Leenheer.  

Jubilarissen 25 jaar: van links naar rechts:  
Jeanette Koene, Rik van Leeuwen, Jeanne Schellekens, Pim Kaufmann, 
Marcel Bezemer, Joke Heijmans, Wim Bussem en Henk Nugteren.  
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WORSTELEN 
 

[door Bram Franken] 
 

Nieuwelingentoernooi Amsterdam 
 
Op zaterdag 13 april zijn we met zes worstelaars naar Amsterdam vertrokken voor een 
nieuwelingentoernooi. Het toernooi werd gehouden in Vrije Stijl, wat inhoudt dat alle worstelgrepen 
zijn toegestaan, ook grepen waar benen bij gebruikt of vastgepakt worden. 
 
Shayna Joghi worstelde een goed toernooi. 
Ze wist op een slimme manier telkens 
achter haar tegenstander te komen. En 
deed dat bij allemaal. Even leek het erop 
dat ze uit haar evenwicht zou raken, toen 
ze schrok van een botsing met haar 
tegenstander. Ze herpakte zich echter en 
wist ook deze wedstrijd te winnen. Een 
plaats voor haar op de hoogste plek op het 
podium. 
 
Matts Fijth was de tweede worstelaar van 
Fortius  die op de mat verscheen. Zijn 
eerste tegenstander was een nogal wilde 
worstelaar, waar Matts niet goed raad mee 
wist. Hij vocht voor wat hij waard was, maar 
verloor de wedstrijd. Zijn tweede wedstrijd 
werd een hele spannende strijd. Het ging 
gelijk op, maar Matts wist de wedstijd 
uiteindelijk naar zich toe te trekken. De 
laatste wedstijd werd een wat rommelig 
gevecht. Matts deed zijn best maar kwam 
een paar keer ongelukkig uit, waardoor hij 
teveel punten weggaf. Maar goed geknokt 
en met een derde plaats goed gevochten. 
 
Mila van der Klooster worstelde haar eerste 
toernooi. Vijf wedstrijden moest ze 
worstelen. En al die wedstrijden liet ze zien 
dat ze graag wilde knokken. Elke wedstijd 
opnieuw probeerde ze de benen van haar 
tegenstander te pakken. Maar ze werd 
regelmatig overgenomen. Toch een sterk 
eerste toernooi geworsteld, waar je kon 
zien dat ze wedstrijd voor wedstrijd 
bijleerde. 
 
 

Shayna Joghi terecht trots op de hoogste trede van het podium.  

Ook Matts Fijth haalde het podium en staat hier op plaats 3. 
Maar is plaats 3 normaal niet aan de linkerhand van de winnaar, of is dat bij 
worstelen anders (red.)? 
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Rafaël Khodabaks was de vierde worstelaar van Fortius  die de worstelmat betrad. Hij begon tegen 
een worstelaar van Amsterdam. Worstelaar, maar geen beginner zoals de Amsterdammers 
beweerden. De jongen had jaren ervaring met judo, niet ideaal om te worstelen, maar daardoor wel 
grote voorsprong op beginnelingen zoals Rafaël. Rafaël liep meteen in een centure, een greep voor 
gevorderden, vervolgens werd hij overgenomen. De Amsterdamse jongen won, maar werd door de 
hoofdscheidsrechter uit de deelnemerslijst gehaald. Zijn tweede tegenstander was wel een beginner, 
maar was duidelijk al verder als Rafaël. De heupzwaaien die Rafaël probeerde, werden telkens 
overgenomen. Een kiep aan het eind maakte een eind aan de wedstrijd. 
 
Thijs en Kenan kwamen uit in dezelfde 
gewichtsklasse. Ze waren samen met een 
zwaardere jongen van Amsterdam ingedeeld. 
Kenan moest eerst tegen de Amsterdamse 
worstelaar. Hij probeerde benen te pakken 
waardoor zijn tegenstander viel. Kenan 
maakte het daarna snel af. Thijs kreeg 
vervolgens dezelfde tegenstander. Ook hij 
maakte het snel af, met de vierde 
hoofdheupzwaai. 
Vervolgens moesten Thijs en Kenan tegen 
elkaar. Dat werd een spannende wedstrijd. 
Heupzwaai door Thijs, double legs door 
Kenan. De strijd ging lang gelijk op, Kenan 
trok aan het eind van de tweede ronde de 
volle winst naar zich toe. Een compliment voor 
Kenan en Thijs. De Amsterdammers vonden 
hen geen beginners, maar het was echt hun 
eerste toernooi. 
 
 
 
 
 
Ik denk dat ik wel kan spreken namens alle 
trainers. De worstelaars hebben allemaal 
goed gevochten. De één maakt reuzestappen 
de andere wat kleinere stapjes. Maar als ze 
blijven trainen kunnen ze allemaal goede 
worstelaars worden. 
 
 
 

  

De zes worstelaars van Fortius met hun 
trainer en begeleider Bram Franken.  

Twee maal Fortius op het ereschavot: Kenan in het midden 
als winnaar. Rechts Thijs met de zilveren medaille.   
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ZUMBA 
 

[door Zsuzsanna Kóbor] 
 
Wegens het enorme succes van vorig 
jaar gaan we het dit jaar dunnetjes 
overdoen: een buiten-les  met ZUMBA . 
Op het terrein van Fortius  gaan we 
wederom de grootste ZUMBA-les van 
Dordrecht  organiseren in de buitenlucht 
en sportief de zomer inluiden. 
 
Onder leiding van Zsuzsanna Kóbor, 
Rianne Van Dijk (en wellicht nog wat 
andere Zumba-instructeurs) komen de 
leukste zomerse klanken en 
choreografieën voorbij uit de zumba-
lessen en maken we er met zijn allen 
een groot sportief feest van. 
 
Op maandag 1 juli is er vanaf 19:30 inloop, we starten met de les om 19:45 en knallen dan door tot 
21:15. Bij slecht weer kunnen we uitwijken naar de sporthal (dus het gaat hoe dan ook door). 
 
Deze speciale Zumbales is gratis  en voor iedereen toegankelijk: leden van Fortius , niet leden van 
Fortius , Zumba fanatiekelingen en absolute beginners, instructeurs, geïnteresseerden, jong en oud, 
dansers en mensen met twee linker voeten. Het belangrijkste bij Zumba is plezier en dat gaan we 
hebben! 
 
Noteer 1 juli vast in je agenda en nodig gerust iedereen uit. Neem je vrienden, partner, familie, 
collega's, ouders en kinderen mee en komt allen de zomer met een glimlach inluiden. 
Voor deze les is een FB event aangemaakt: https://www.facebook.com/events/2263783253938712/ 
 
 
 

[Advertentie] 
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN 
 

 [door Joke Torbijn] 
 
NEDERLANDSE RECORDS JOOP VAN DEN BRINK 
 

Joop van den Brink heeft zondag 28 april op de NK Werpvijfkamp voor Masters in 
Edam van zich doen spreken. Hij veroverde de Nederlandse titel werpvijfkamp in de 
categorie M85 met 3105 punten en dat was meteen een Nederlands record. 
Bovendien verbeterde Joop op twee van de vijf onderdelen het Nederlands record 
in zijn leeftijdsklasse. Het record kogelslingeren bracht hij op 22,67 m en het record 
gewichtwerpen verbeterde hij naar 9,58 m. 
 
 

CLUBRECORDS 
 

In de eerste wedstrijd van het Run2Day Rotterdam baancircuit op donderdagavond 18 april in Oud-
Beijerland stonden veel incourante looponderdelen voor alle categorieën op het programma. Dit 
resulteerde in enkele officieuze clubrecords. Wessel de Lange  liep in 7,97 s een clubrecord 60 m 
voor JJC. Zijn zus Anniek  liep in 28,25 s een clubrecord op de 200 m bij de MJD. Ook Julia van 
Dorp  (MJC) liep een clubrecord. Zij liep de 40 m in 6,52 s. 
 

Tijdens de onderlinge werpwedstrijd op donderdagavond 7 mei sneuvelden twee clubrecords 
gewichtwerpen bij de vrouwen masters. Jeanine Katsman  verbeterde het record V45 naar 9,22 m. 
Het oude record stond met 7,03 m op naam van Evelien van Zwanenburg. Dini Grootenboer  
verbeterde haar eigen clubrecord V70 met 11 cm naar 7,07 m.  
 

Een clubrecord dat extra aandacht verdient, is het record op de 60 m MJD dat Cristy Pieter  op 
donderdagavond 9 mei liep. Zij liep de 60 meter in 8,06 s en dat was een verbetering met 0,04 s van 
het clubrecord voor meisjes junioren D dat sinds 2006 op naam stond van Rochelle van Gulik. Anniek 
de Lange raakte op diezelfde avond haar clubrecord op de 200 m dat ze op 18 april had gelopen ook 
kwijt aan Cristy, die die afstand in 27,82 s liep.  
 

Tijdens de tweede wedstrijd in de masterscompetitie op 12 mei in Sittard werden vier masters-
clubrecords gebroken. Carine Banga  en Rens Bodewes  deden dat op de 800 meter. Carine 
verbeterde het record voor V50 naar 2:57,33. Het oude record stond op naam van Lena Jansen, die 
als V55 in 2007 3:02,40 had gelopen. Rens bracht het record voor M65 naar 3:01,48. Het oude 
record stond sinds 1987 met 3,03 op naam van Bas de Pee.  
Pieter Jacobs  evenaarde het clubrecord 200 m M50. Er waren in Sittard problemen met de 
elektronische tijdwaarneming en zo kon het gebeuren dat voor Pieter 26,6 s handtijd in de uitslagen 
kwam te staan. Het was precies even snel als het eveneens handgeklokte clubrecord M50 van Joop 
van den Brink uit 1984. 
Jeanine Katsman  verbeterde het clubrecord kogelslingeren V45 naar 25,71 m. Het oude record 
(24,64 m) stond ook al op haar naam. 
 
 

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. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
 
NEDERLANDSE TITEL EN RECORDS JOOP VAN DEN BRINK 
 
Joop van den Brink heeft zondag 28 april op de 
NK Werpvijfkamp voor Masters in Edam van zich 
doen spreken. Hij veroverde de Nederlandse titel 
werpvijfkamp in de categorie M85 met 3105 
punten en dat was meteen een Nederlands 
record. Bovendien verbeterde Joop op twee van 
de vijf onderdelen het Nederlands record in zijn 
leeftijdsklasse. Het record kogelslingeren bracht 
hij op 22,67 m en het record gewichtwerpen 
verbeterde hij naar 9,58 m (zie ook records). 
De werpmeerkamp bestond verder nog uit 
discuswerpen, kogelstoten en speerwerpen. 
Joops afstanden op deze onderdelen waren 
respectievelijk 21,44 m, 8,15 m en 13,50 m. 
 
 
 
 
 
 
COMPETITIENIEUWS 
 

Op zondag 12 mei reisden vijf competitieploegen van 
Fortius  per touringcar af naar het zuiden van Limburg. Drie 
teams junioren A gingen naar Sittard voor hun competitie en 
twee mastersteams gingen naar Kerkrade. Aan het eind van 
de dag nam het team van de mannen masters het beste 
resultaat mee naar huis. Zij hadden goed genoeg 
gepresteerd om een ticket naar de landelijke finale te 
verdienen. 
 
Competitie Junioren A in Sittard 
 

In Sittard werd Fortius  zowel bij de jongens als bij de 
meisjes vijfde in de poulewedstrijd. De tweede meisjesploeg 
werd er zevende. Een finaleplaats zat er niet in voor onze A-
juniorenteams. Na afloop van de uit twee wedstrijden 
bestaande voorronde in de competitie staat de eerste 
meisjesploeg landelijk op een 16de plaats, de tweede 
meisjesploeg op de 25ste plaats en de jongensploeg op de 
31ste plaats. Slechts de beste twaalf ploegen gaan door naar 
de landelijke finale.  

Bij gebrek aan een actiefoto van Joop, hierbij de 
huldiging van Joop tijdens de laatste ledenvergadering 
van Fortius: 60 jarig lidmaatschapsjubileum en 
prestatieprijs Masters.  

Fortiusploegen vol goede moed in de bus 
naar Zuid-Limburg.  
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Wel werd er over de hele linie individueel goed gepresteerd. Er kwamen enkele namen nieuw binnen 
in de Fortius  10-bestenlijsten. De B-junioren liepen Yannick van Dooremalen en Ivar de Koning de 
110 m horden op de hoogte van de junioren A en komen met hun tijden van 19,59 (Yannick) en 
19,61 (Ivar) in de top-10 te staan van de B-junioren horden (99 cm). Ruben Oerlemans is een van de 
weinige B-junioren die ooit met het A-juniorengewicht van 6 kg heeft gekogelslingerd. Zijn prestatie 
van 16,83 m komt dan ook meteen in de ranglijst te staan. Bij de meisjes junioren A kwam Karlijn 
Schouten met 18,17 s de 10-bestenlijst op de 100 meter horden binnen. Saskia van der Boor stond al 
in de ranglijst kogelslingeren, maar verbeterde haar prestatie in Sittard naar 22,48 m.  
 
Competitie Masters in Kerkrade 
 

Zoals bijna elk jaar was ook in 2019 de organisatie 
van een wedstrijd in de masterscompetitie weer 
toegewezen aan Achilles Top in Kerkrade. Het 
enthousiasme daarover was al bij voorbaat niet groot 
onder de Fortius masters. De organisatie van 
Achilles Top staat niet bekend als de allerbeste. 
Helaas ging er ook op 12 mei weer van alles mis. 
Evenals vorig jaar waren er problemen met de 
elektronische tijdwaarneming. Het gevolg was dat 
verschillende sprintseries overgelopen moesten 
worden, wat de prestaties uiteraard niet ten goede 
kwam. Hierdoor werden de in Kerkrade 
deelnemende clubs benadeeld ten opzichte van 
clubs in de andere poules. Dat onze vrouwenploeg 
er voor het eerst sinds jaren niet in is geslaagd zich 
voor de landelijke finale te plaatsen, is hier 
ongetwijfeld voor een deel aan te wijten. De 
Fortius dames kwamen namelijk slechts 32 punten 
tekort op een puntentotaal van 10977. De 
mannenploeg staat met de elfde plaats wel bij de 
beste twaalf en mag op 22 september dus meedoen 
aan de finale. De locatie is op dit moment nog niet 
bekend. Wie weet in Dordrecht? 
Ondanks de gebrekkige wedstrijdorganisatie bleef de 
sfeer binnen de Fortius teams goed en er werd door verschillende masters zeker wel goed 
gepresteerd. De vier clubrecords staan al vermeld in de betreffende rubriek in deze nieuwsbrief. 
Opmerkelijk was ook de deelname op de 5000 meter van oude rot Jan Faes. Zijn tijd 22:11,47 was 
meteen goed voor een top-4-notering in de Fortius  10-bestenlijst voor M60. 
 
 

PAAS POLSHOOGWEDSTRIJD   [door Karlijn Schouten] 
 

Zaterdag 20 april werd er een polsstokhoogspringwedstrijd bij Fortius  gehouden. Het was heerlijk 
weer. Voor het eerst werd de nieuwe buitenmat voor een wedstrijd gebruikt. Er deden 23 deelnemers 
mee, zeven hiervan waren van Fortius . Er werden vele persoonlijke records gesprongen, met als 
hoogtepunt het pr van Lucas Gennisse (JJD). Hij verbeterde het maar liefst met 57 cm naar 2,30 m. 
De andere Fortius atleten deden het ook top. De wedstrijd verliep goed. Er waren een paar 
verbeterpunten, die hopelijk bij de volgende wedstrijd verbeterd kunnen worden. We hopen over een 
tijdje nog een polsstokhoogspringwedstrijd te kunnen organiseren. 
 

Brenda Andriese liep voor de Fortius dames-
mastersploeg de 3000  m.  
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TWEEDE ONDERLINGE WERPWEDSTRIJD 2019  [door Nina Meyer] 
 

Dinsdagavond 7 mei heeft de tweede onderlinge werpwedstrijd plaatsgevonden. Er was wederom 
een mooie opkomst van twintig atleten. Het was een gezellige avond met goede resultaten. Er zijn 
zelfs een aantal persoonlijke records gegooid. Het weer zat gelukkig dit keer wel mee. 
Deze wedstrijd hebben wij vanuit de organisatie (Nina Meyer en Ruben van Ameijden, red.) moeten 
kiezen om de groepen op afstand in te delen in verband met de veiligheid. De deelnemers zijn daar 
sportief mee omgegaan, waarvoor dank. Uitgangspunt van deze wedstrijden is altijd gezelligheid met 
mooie resultaten, maar veiligheid gaat natuurlijk altijd voor. We zullen dit uiteraard alleen toepassen 
indien noodzakelijk. 
Bedankt atleten en juryleden voor jullie deelname en inzet. Op 11 juni is de volgende wedstrijd 
waarvoor de inschrijving op atletiek.nu is geopend. Tot dan. 
 
 
UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN 
 

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  
 

Aan de eerste wedstrijd van het Run2Day Rotterdam Baancircuit op donderdagavond 18 april in 
Oud-Beijerland deed een flink aantal pupillen en junioren van Fortius  mee. Traditiegetrouw had AV 
Spirit weer veel incourante looponderdelen voor alle categorieën op het programma gezet. Dit 
resulteerde niet alleen in enkele clubrecords (zie de rubriek Clubrecords), maar veroorzaakte ook 
heel wat verschuivingen in de 10-bestenlijsten van Fortius . Zo moest de ranglijst voor de 3000 m 
JJC worden aangepast met de prestaties van Timo de Kok en Mees Schneider. Jesper Hurkmans en 
Maxim van Dorp liepen zich de ranglijst 60 m JJD in. Maxim deed dat ook nog eens op de 150 m. De 
exacte uitslagen zijn te vinden op Atletiek.nu. 
 

Op donderdag 9 mei vond in Barendrecht de tweede wedstrijd in het baancircuit plaats. Behalve 
zeven jeugdatleten deden er ook twee masters van Fortius  mee aan de Energie Track Meeting. 
Henrik Barendregt (M40) en Bas Bosveld (M45) liepen er de 1000 meter. Henrik deed dat in 3:12,73 
en Bas in 3:53,03. De Energie Track Meeting was de tweede wedstrijd in het Run2Day Rotterdam 
Baancircuit, waarin ook Fortius  participeert. Op donderdagavond 13 juni vindt de Fortius  Track 
Meeting plaats als vijfde wedstrijd van het Baancircuit. Zie de aankondiging in deze nieuwsbrief. 
 

De familie De Lange was vrijdagavond 3 mei op de baan van Delta Sport in Zierikzee, waar Wessel, 
Anniek en Lise meededen aan een avondwedstrijd. Wessel (JJC): 100 m 12,70; hoog 1,50 m. Anniek 
(MJD): 60 m 8,63, ver 5,12 m. Lise (MpupA1): 60 m 10,61, ver 2,99 m.  
 

In de rubriek Clubrecords staat al vermeld dat Cristy Pieter (MJD) donderdag 9 mei tijdens “Avondje 
SPRINT” in Breda supersnel was. Er waren meer Fortius atleten die die avond goede prestaties 
neerzetten. Anniek de Lange (MJD) verbeterde op de 200 m haar persoonlijk record naar 28,17 s en 
won het verspringen met 5,04 m. Wessel de Lange liep in 12,26 s een snelle 100 meter en won 
daarmee de wedstrijd bij de jongens junioren C. 
 

Aan de avondwedstrijd die ARV Achilles vrijdag 10 mei in Etten-Leur organiseerde deden twee 
atleten van Fortius  mee. Ruben van Ameijden (M35) won het discuswerpen en het kogelstoten bij de 
mannen met respectievelijk 39,34 m en 13,13 m. Julia van Dorp werd bij de meisjes junioren C derde 
bij het discuswerpen met 19,44 m. De kogel stootte ze naar 7,56 m en bij het verspringen was haar 
prestatie 3,89 m.  
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FORTIUS TRACK MEETING OOK VOOR WEGATLETEN 
 

Op 13 juni organiseert Fortius  de vijfde wedstrijd van 
het Run2Day Rotterdam Baancircuit. Het baancircuit 
bestaat uit acht wedstrijden met als hoofdonderdeel 
een loopafstand variërend van 1000 tot 5000 m. Het 
bijprogramma varieert per wedstrijd en wordt bepaald 
door de organiserende vereniging. Fortius  heeft om 
praktische redenen gekozen voor een beperkt 
voorprogramma, bestaande uit een 600 meter voor 
de jongste pupillen en een 1000 meter voor de 
pupillen A/B en voor de junioren C/D. Let op: het 
chronologisch overzicht dat op de flyer staat vermeld 
is slechts voorlopig. Hou er rekening mee dat de 
wedstrijd misschien pas om half acht begint in plaats 
van om zeven uur.  
Als hoofdafstand voor de oudere junioren, senioren 
en masters staat de 3000 meter op het programma. 
De eerste en minst snelle serie gaat naar 
verwachting om acht uur van start.  
We nodigen niet alleen onze baanatleten, maar ook 
en vooral onze wegatleten van harte uit om aan de 
FortiusTrack Meeting  op donderdagavond 13 juni 
mee te doen. De hoofdafstand, de 3000 m is zeker 
ook geschikt voor wegatleten die voor de afwisseling 
eens een baanwedstrijd willen lopen. Ruil je training 
eens in voor een 3 km op de baan. De series worden 
ingedeeld op opgegeven tijd, dus je loopt altijd tegen 
tegenstanders van je eigen niveau. Vergeet niet bij inschrijving een (eventueel geschatte) eindtijd op 
te geven. 
 
 
 
COMPETITIEDATA 2019 
 

De nog resterende competitiewedstrijden worden gehouden op de volgende dagen: 
 

Junioren CD 
25 mei 
22 juni 
 
Junioren B 
23 juni  
15 september landelijke finale  

Senioren 3 de divisie 
26 mei  
16 juni  
8 september 
promotie/degradatiewedstrijden 
 
 

Masters Heren 
22 september landelijke finale 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 

Het was een beetje stilte na de marathon deze maand. Weinig 
massale wedstrijden, maar wel hier en daar deelname van 
Fortius atleten aan kleinere wegwedstrijden. Het ontbreekt ons 
nog aan echte verslagen om deze rubriek aantrekkelijk te maken. 
Heb je ergens gelopen, een mooie ervaring opgedaan (of juist een 
minder leuke) en je wilt dat anderen daarvan kunnen profiteren, 
klim in de pen en stuur je kopij naar de nieuwsbriefredactie. Dat 
kan voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 juni naar nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
Bij de Paascross Hooge Nesse, op zaterdag 20 april in Zwijndrecht georganiseerd door het 
ROPARUNteam Sterk Staaltje, vielen twee tweede plaatsen van Fortius atleten op. Zowel Cor 
Hamels (4 km cross) als Erwin van Diemen (8 km cross) werden tweede in een voor een cross wat 
ongebruikelijk warm weekend. 
 

Op Tweede Paasdag werd door vier Fortius atleten deelgenomen aan de halve van de Haar in 
Haarzuilens. Op de halve marathon finishte Annelies van der Kolk op de tiende plaats bij de V40 in 
1:52:08. Bij de M45 was het Dennis Kanselaar die beslag legde op de 52ste plaats in 2:02:49. De 
twee andere deelnemers beperkten zich tot de 10 km: Caroline Kemper had daar 1:02:46 voor nodig 
(242ste bij de vrouwen) en Marco Sluijter klaarde het klusje in 1:06:31 (516de bij de mannen). 
Dichter bij huis was er op diezelfde Paasmaandag een Paasloop in Numansdorp. Harry Gerritse 
werd tiende op de 5 km in 25:43. Bij de M45 werd André van Dam in 51:05 vijfde op de 10 km. 
 

De Breakfast Run in Hendrik-Ido-Ambacht op Koningsdag wist weer behoorlijk mensen vroeg uit hun 
bed te lokken. Met het startschot om 6:00 zal het voor veel deelnemers een niet alledaagse 
hardloopervaring zijn geweest. Fortius  liet desondanks van zich spreken. Roy Werner wist met 
overtuiging de 10 km te winnen in 34:33. Tel daarbij ook nog de overwinning van Cor Hamels bij de 
M50 (41:09) en de tweede plaats in die categorie voor Sjon Vos (41:38) en het feest kon beginnen. 
Op de 5 km waren er ook al tweede plaatsen voor onze atleten: Karoline ’t Lam in 25:24 bij de V40 
en Erwin van Diemen in 19:00 bij de MSen. 
Daarnaast kwamen we nog een paar bekende Fortiusnamen tegen: Caroline Kemper en Yvonne 
Brilman (vijfde en achtste op de 5 km V40 in 27:45 en 29:59). Ook op de 5 km bij de M50 noteerden 
we Henk Visser met 28:36 op de achtste plaats. Ellen Visser liep de 10 km in 56:22 (negende bij de 
V40). Bij de mannen vonden we nog Jeffrey Derkx als 51ste MSen in 47:27, Leon Goor (achtste M50 
in 48:14) en Jan Brilman (dertiende M50 in 50:56). Er zullen er nog meer geweest zijn, maar we 
kennen nog niet alle leden, dus voor hen verwijs ik naar de uitslagenwebsite van de Breakfast Run. 
 

Harry Gerritse vond het kennelijk te vroeg in Ambacht en ging naar Oud Gastel om daar op de 5 km 
mee te doen aan de Vlietloop. Hij werd vijftiende bij de heren in 23:17 al weer ruim twee minuten 
sneller dan op Paasmaandag in Numansdorp. 
 

Op 5 mei kreeg Roy Werner bij de Liberty Run in Waalwijk over 5 EM te maken met een vrij sterk 
deelnemersveld. Hij eindigde als zevende in 28:08. 
 

Nay Seddik won op 11 mei in Rijsoord de 10 km van de Rezoordse Kraaienrun bij de dames in een 
nieuw parkoersrecord van 43:50. Bij de mannen werd Jan-Willem Mennink zesde in 40:19. 
 

Foto Jos Nieuwland 

15 



 

 

 
 Wedstrijden in mei, juni en juli 
 

Er is een ruime keus aan wedstrijden in de directe omgeving of op acceptabele reisafstand van 
Dordrecht. Stratenlopen, halve marathons, trails, avondwedstrijden, circuitwedstrijden, voor 
ieder wat wils. Speciaal aanbevolen is de Fortius  Track Meeting  op donderdagavond 13 juni, 
waar een 3000 m op het programma staat, uitstekend geschikt voor wegatleten. Kijk op pagina 
14 voor meer informatie. 
Mocht je wedstrijden zoeken verder van huis, ga dan naar bekende sites zoals 
www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. 
 
Mei 
 

18 Heukelum  Krakelingenloop  www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
19 Renesse  Hele en halve van Renesse www.sportpromotionzeeland.nl 
19 Brielle   Rondje Voorne  www.voorneatletiek.com 
19 Tilburg   Marathon   www.marathon-tilburg.nl 
19 Terheijden (N-B) Terheijdenloop  www.tothemaxgym.nl 
25 Hoogvliet  Halve van Hoogvliet  www.halvevanhoogvliet.nl 
25 Almkerk  Stratenloop Almkerk  www.altenaroadcircuit.nl 
26 Den Bosch  Vestingloop   www.vestingloop.nl 
26 Breda   Haagse Beemdenloop www.haagsebeemdenloop.nl 
26 Den Haag  Royal Ten   www.royalten.nl 
30 Dordrecht  Smulbosloop   www.tvdordrecht.nl 
30 Delft   Golden Tenloop  www.goldentenloop.nl 
30 Standdaarbuiten 15 km van Smaal  www.avs90.nl 
 
Juni 
 

1 Papendrecht  4 mijl van Papendrecht www.runabit.nl 
1 Rijen   Rondje Rijen   www.rondje-rijen.nl 
1 Zundert  Van Goghloop  www.vangoghloopzundert.nl 
2 Bergen op Zoom Brabantse Wal Marathon www.debrabantsewalmarathon.nl 
8 Papendrecht  Lenteloop   www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
10 Etten-Leur  Lelieloop   www.rrel.nl 
12 Oudenbosch  Pagnevaartloop  www.avo83.nl 
13 Dordrecht  Fortius  Track Meeting zie pagina 14 voor flyer 
15 Rijsbergen  BAVO-loop   www.bavoloop.nl 
15 Dongen  Dwars door Dongen  www.dwarsdoordongen.nl 
16 Rotterdam  Ladiesrun   www.ladiesrunrotterdam.nl 
17 Woerden  Singelloop   www.singelloopwoerden.nl 
19 Gilze   Hardloopgala   www.hardloopgalagilze.nl 
20 H.-I.-Ambacht  Inner Circle Run  www.innercirclerun.nl 
23 Roosendaal  Halve Marathon  www.halvemarathonroosendaal.nl 
23 Boskoop  Bentwoudrun   www.bentwoudrun.nl 
26 Dordrecht  Zoomer Wantij Run  www.zoomerwantijrun.nl 
29 Oosterhout  Oosterhoutse Trail  www.oosterhoutsetrail.nl 
30 Berkel Enschot Galgenloop   www.galgenloop.nl 
 
Juli 
 

6 Chaam  Chaamloop   www.chaamloop.nl 
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TOPCOACH HONORÉ HOEDT OP BEZOEK BIJ FORTIUS 
 

[door Caroline Bijl] 
 
Vorig jaar hebben een aantal lopers van de maandag/woensdag/zaterdag hardloopgroepen twee 
zeer geslaagde hardlooptrainingen meegemaakt op het prachtige rondje van de Europees 
kampioenen rond Warnsborn (Arnhem), het mooie trainingscomplex waar oud bondscoach van 
Nederland en Noorwegen Honoré Hoedt zijn topatleten klaarstoomt voor de komende EK’s, WK’s en 
Olympische Spelen.  
 
Op zondag 31 maart was het de beurt aan 
Honoré om naar Dordrecht te komen. 
Ontzettend leuk en bijzonder om deze 
toptrainer te mogen verwelkomen bij onze 
mooie club Fortius . Op de desbetreffende 
ochtend had zich een leuke en enthousiaste 
groep van twintig lopers verzameld om onder 
leiding van Honoré lekker aan de slag te 
gaan. Zoals inmiddels bij ons bekend, 
besteedt hij veel aandacht aan techniek. En 
ook deze keer werd de focus gelegd op de 
juiste arminzet, reactief lopen, evenwicht en 
rompstabiliteit. Met veel enthousiasme en 
humor, waardevolle tips en leerzame 
oefeningen kreeg hij de hele groep goed in 
beweging. Overigens hebben we voor de 
allereerste keer de loopscholing gedaan op 
het balkon op de eerste verdieping, 
schitterend. We sloten af met een serie van 
1600 m, 800 m en 400 m op de baan. 
Geweldig om alle loopmaatjes met een 
enorme glimlach op het gezicht te zien 
rondrennen. 
 
Na de training hebben we Honoré 
meegenomen met de groep voor een 
gezellige lunch bij Villa Augustus. Lekker 
eten en een heerlijke wandeling door de tuin 
maakten deze mooie dag (met goed weer) 
helemaal compleet. We kijken inmiddels al 
uit naar de volgende activiteit: namelijk de 
Afrikaanse duurloop op de Deelense heide. 
Wordt vervolgd!  
 
 
 
 
  

Loopscholing op het balkon van het clubgebouw.  

Na afloop bij Villa Augustus.  
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FORTIUS PUPILLEN EN JUNIOREN 
 
Uitslagen, foto’s, verslagen en andere verhalen van trainers, begeleiders, ouders en de atleten zelf, 
zijn van harte welkom. Stuur ze naar de redactie: NieuwsbriefFortius@outlook.com. 
 
 

[door Kiki en Daniel Hermus] 
 
PUPILLENCOMPETITIE 
 
Tweede wedstrijd, zaterdag 11 mei bij AAA in Alblas serdam 
 
Bijna honderd Fortius -pupillen zijn op deze zonnige en winderige zaterdag naar Alblasserdam 
gegaan voor de tweede wedstrijd van de StARD -pupillencompetitie. Op de gravelbaan van AAA 
deden zij hun best met ver/hoogspringen, balwerpen of kogelstoten, op de sprint en bij de afsluitende 
600 of 1000 meter. Bij dat laatste onderdeel was er nog wel wat extra uitleg van de trainers nodig, 
aangezien de baan daar 300 meter lang is en er dus meer rondjes dan normaal moesten worden 
gerend. 
Bij de mini-, C- en B-pupillen stond er ook nog een pendelestafette op het programma, waarbij het 
altijd leuk is dat iedereen zo hard wordt aangemoedigd op dat stukje van 40 meter. 
Alle uitslagen van Fortius  vind je hier: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/27512/26192/ 
 
 
 
 
 
  

Enkele impressies van de pupillencompetitie in Alblasserdam. Foto’s @ Sport in de Waard 
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KETONEN 
 
In de jaren ’90 van de vorige eeuw werkte ik aan de School of Mines in Lusaka, Zambia. 
Een van de projecten had te maken met de opsporing van goudertsen. De methode die 
we ontwikkeld hadden vereiste een oplosmiddel genaamd MIBK: Methyl-Iso-Butyl-Keton. 
De stof is licht ontvlambaar en schadelijk voor de gezondheid. Het was in Zambia niet te 
krijgen en daarom stuurde ik een verzoek naar mijn leidinggevende, die op vakantie in 
Nederland was, om te zorgen dat we het spul kregen. Prompt antwoordde hij me dat hij 
het zou meebrengen. Op de bewuste dag haalde ik hem van het vliegveld en in de auto 
vroeg ik naar de MIBK. Mijn baas, Ome Jaap noemden we hem, hij was oom van Jules 
Deelder, haalde een fles uit de Amsterdam Tax Free Shop-tas en zei trots: “Alsjeblieft, je 
MIBK, net zo helder als jenever, niemand die het merkt”. 9/11 moest nog komen en men 
was nog niet zo streng op vloeistoffen in handbagage, maar het vervoer van chemicaliën 
op deze manier was zeker niet toegestaan. Ome Jaap stond er om bekend wel een neut 
te lusten, dus ik twijfelde er geen moment aan dat hij de jenever eerst zelf had 
opgedronken. Op feestjes zongen we met Tol Hanse: “Ome Jaap, zijn neus is blauw, 
maar dat is niet van de kou, … …”. Dat kreeg nu een speciale betekenis. 
In mijn vrije tijd begeleidde ik een groepje Zambiaanse marathonlopers, maar ik heb 
nooit het idee noch de verleiding gehad deze jongens uit de fles te laten drinken. 
Ketonen stonden toen nog niet bekend als prestatie-verbeterende middelen. Dus niets 
onregelmatigs toen twee Zambianen tijdens de Eindhoven Marathon 2:14 en 2:17 liepen. 
Inmiddels hoor je steeds meer over ketonen, in de ronde van Italië zou het een hype zijn. 
Volgens Vlaamse onderzoekers zouden ketonendrankjes tot wel 15% prestatie-
verbetering opleveren. Andere onderzoeken vonden geen enkel effect. 
Een organische verbinding met een functionele keton-groep (een carbonylgroep met 
twee gebonden koolstofatomen) wordt een keton genoemd. Het is eenvoudiger dan het 
klinkt, de simpelste keton is aceton, bekend als actieve stof in nagellakreiniger. Er zijn 
veel meer ketonen, zoals bijvoorbeeld het genoemde MIBK. Sommige ketonen spelen 
een rol bij de stofwisseling. Bij gebrek aan suikers (laag glycogeengehalte) schakelt het 
lichaam over op vetverbranding. Daarbij komen ketonen vrij, die dan energieleverancier 
worden. Adem of urine kunnen naar aceton gaan ruiken. Ook vetverbranding kost 
energie, vandaar het idee om ketonen meteen toe te dienen in drankjes. Zulke drankjes 
bevatten lichaamseigen ketonen, omdat die het effectiefst zijn. Er zijn allerlei vormen op 
de markt, van poeders, drankjes tot capsules, maar voor een echt veilig en werkzaam 
product betaal je al gauw €100 voor eenmalig gebruik tijdens een marathon. 
Hevige darmklachten en buikpijn worden als bijwerkingen gemeld. Over een blauwe 
neus heb ik niets kunnen vinden. Ome Jaap kan ik het niet meer vragen, die is inmiddels 
overleden. Voedingssupplementen met ketonen staan niet op de dopinglijst, dus 
experimenteren staat vrij. Toch zal ik niemand aanraden een flesje nagellakreiniger door 
een energiedrankje te mengen. 
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AGENDA  

 
MEI 
 
Zaterdag 18  Dordrecht  Open Sportdag 
Zondag 19  Dordrecht  Mindsport 
Donderdag 23 Dordrecht  Cor Melgerloop + BBQ 
Zaterdag 25  Rotterdam  Competitie Junioren CD 
Zondag 26  Zundert  Competitie Senioren 
 
JUNI 
 
Dinsdag tot en 
met vrijdag 4-7 Dordrecht  Avondvierdaagse 
Dinsdag 11  Dordrecht  Onderlinge Werpvijfkamp 
Donderdag 13 Dordrecht  Fortius  Track Meeting 
Zaterdag 15  Gorinchem  Pupillencompetitie 
Zondag 16  Barendrecht  Competitie Senioren 
Donderdag 20 H.-I.-Ambacht Inner Circle Run 
Zaterdag 22  Papendrecht Competitie Junioren CD 
Woensdag 26 Dordrecht  Zoomer Wantijrun 
Zaterdag 29  Dordrecht  Wedstrijd RaceRunners (onder voorbehoud) 
 
JULI 
 
Maandag 1  Dordrecht  Zumba in de open lucht 
Zaterdag 6  Dordrecht  Pupillencompetitie 
 
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 juni 2019 op het volgende e-mailadr es: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van juni 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 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Woensdag:  vanaf 19:15 uur 
 
Fitness 
Maandag t/m vrijdag  10:00 – 22:00 uur 
Zaterdag   09:30 – 11:30 uur 
Zondag   10:00 – 13:00 uur 
 
Kick FUN & Boxing  
Woensdag  19:30 – 20:30 uur 
 

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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