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Deze nieuwsbrief  verschijnt maandelijks en 
is bedoeld voor alle leden van FORTIUS. Bij 
Fortius  zijn mogelijkheden voor jeugd- en 
wedstrijdatletiek, recreatief hardlopen, nordic 
walking, worstelen, fitness, thaiboksen, 
aerobics, zumba, streetdance, yoga en 
sportief wandelen. De volgende nieuwsbrief 
zal in de derde week van mei verschijnen. 
Kopij kunt u uiterlijk tot 15 mei sturen naar: 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

Bezoek ook onze FORTIUS website voor de 
meest actuele informatie over onze 
activiteiten: 

www.fortiusdrechtsteden.nl 
 
De nieuwsbrief wordt per email toegezonden 
aan alle leden die hun mailadres hebben 
doorgegeven aan de ledenadministratie. Zorg 
er voor dat het mailadres actueel blijft zodat u 
geen nieuwsbrief mist.  



 

 

  
VAN DE REDACTIE  

[door Henk Nugteren] 

 

Beste lezers, 
 
De Fortius  nieuwsbrief van april staat weer voor u op 
het scherm. 
Dit keer veel aandacht aan klinkende prestaties, zowel 
indoor, op de buitenbaan en op de weg. Jurgen van 
Berkum stal de (onze) show in Madrid met een 
Nederlands record op de vijfkamp (M50). 
Annemarie Kersbergen verbrak in Rotterdam het al 
bijna 30 jaar oude clubrecord op de marathon bij de 
vrouwen: 3:00:12. Maar natuurlijk waren er ook die 
andere 43 leden die de finish haalden. 
Verder interessant nieuws van onze secretaris over de 
ALV en de voortgang van de verbouwing van ons 
clubhuis. Het wordt mooi en het kan ook mooi blijven 
als we ons aan de nieuwe regels houden en zorgvuldig 
omgaan met alle nieuwe spullen. 
En we praten u weer bij over de competities en alle 
andere sportieve prestaties van onze jeugd, senioren 
en masters. 
  
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de 
uiterste inzenddatum van 15 mei: NieuwsbriefFortius@outlook.com 
 
Veel  leesplezier, 
Joke Torbijn / Henk Nugteren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versturen Nieuwsbrief 
De redactie van de nieuwsbrief is samen met de ledenadministrateur, René Bellaart, druk 
bezig om te bekijken hoe we met de nieuwsbrief zoveel mogelijk leden kunnen bereiken. Een 
e-mail adres is dan van nut. Mocht u vermoeden dat uw e-mail adres niet bekend is bij de 
ledenadministratie, geef dit dan even door aan de ledenadministratie op: fortius@pi-ad.nl  

 
  

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

René Bellaart  
 

 

Focus voor de komende maand: 
 
 

FORTIUS 
 

in de competities 
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VAN HET BESTUUR 
 

[door Jan van Dalen] 
 

• Het bestuur en de vertrouwenscontactpersonen (VCP) van Fortius  hebben gezamenlijk gesproken over het 
actualiseren van het protocol ongewenste omgangsvormen. Dit naar aanleiding van landelijke ontwikkelin-
gen op dit gebied binnen het NOC*NSF/Atletiek Unie, de positie en bevoegdheden van de VCP en het 
rapport van de “Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport”. Afgesproken is dat wij 
de komende maanden het beleid gaan toetsen aan de ontwikkelingen op dit gebied en dit zo nodig aanpas-
sen. Daarnaast zal ook aandacht worden besteed op het gebied van de preventie. De VCP’s bij Fortius zijn 
Carine Banga en Bert den Boer, zie ook de website: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-de-
vereniging/vertrouwenscontactpersoom. Anja van Giels fungeert als schakel tussen bestuur en VCP’s. 

 

• Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Fortius  op 28 maart 2018, is Jan van Haren met 
algemene stemmen gekozen als voorzitter en Ad van de Kamp, die aftrad om gezondheidsredenen, als 
algemeen bestuurslid. In de bestuursvergadering van 3 april is Ad aangewezen als tweede voorzitter. De 
ALV kende een goede opkomst. Het jaarverslag 2017 van de secretaris, het financiële verslag 2017 van de 
penningmeester, alsmede de begroting voor 2018 werden goedgekeurd. Daarna volgde de huldiging van 
de jubilarissen over 2018 en de winnaars van de prestatie- en aanmoedigingsprijzen over 2017. Aan de 
bouwers van het finishhuisje werd de “vrijwilligersprijs 2017” toegekend. Tevens werden de leden van de 
bouw- en kledingcommissie in het zonnetje gezet, alsmede de leden die eerste hulp hebben verleend bij 
een hartstilstand van een lid. Volgende maand zal het concept verslag van de ledenvergadering worden 
geplaatst op de website. 

 

• Het blijkt dat de grote nooddeuren aan de oost- en westzijde van het gebouw onterecht worden gebruikt. 
Door het onjuist ontgrendelen van de deuren ontstaat er schade aan de sloten. Reparatie kost veel geld. 
Nu de nieuwe ingang open is, is het niet meer toegestaan de hal binnen te gaan en te verlaten via die 
deuren. Onderzocht wordt of er alarmering op het ontgrendeling kan worden aangebracht. 

 

• De rookzone op de buitenbalustrade is verplaatst. Deze was eerst naast de ingang van de kantine, maar nu 
op de tweede etage van de balustrade naast de nieuwe ingang (trapje op). 

 

• Doordat bezoekers en leden de sporthal niet meer behoeven te betreden via de kantine van Fortius , maar 
via de nieuwe ingang, is er geen controle meer op ongewenst bezoek. Om dit te voorkomen wordt 
onderzocht of er een videobewakingssysteem kan worden geplaatst. 

 

• De Stichting Overdekte Accommodatie Reeweg (SOAR) gaat vanaf september 2018 gefaseerd de douche- 
en kleedruimtes opknappen. De wanden van de doucheruimtes worden betegeld en de kleedkamers 
opgefrist. 

 

• Door het bestuur van Fortius  is bij het bestuur van de SOAR het verzoek ingediend om de naam van de 
sporthal Reeweg te wijzigen in de Fortiushal . Het bestuur van de SOAR staat hier niet onwelwillend 
tegenover en zal dit binnen hun bestuursvergadering bespreken. 

 

• Er komen veel klachten binnen bij de besturen van Fortius  en de SOAR over de schoonmaak van de 
sporthal. Er is hierover gezamenlijk overlegd en dit onderwerp is hoog op de agenda geplaatst. Onderzocht 
gaat worden of er uitbreiding van vrijwilligers (maximale vrijwilligersvergoeding) kan komen of dat er een 
professioneel schoonmaakbedrijf ingehuurd gaat worden. Het laatste houdt in dat er meer kosten gemaakt 
zullen gaan worden, hetgeen verwerkt gaat worden in de verhuurprijzen. 

 

• Er zijn 20 nieuwe polsstokken voor Fortius  aangeschaft voor duizenden euro’s. Om oneigenlijk en 
onbevoegd gebruik te voorkomen zullen deze worden opgeslagen in een te bouwen afsluitbare 
polsstokkenwagen. Alleen de trainers krijgen een sleutel van de wagen. 

  

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

 [door Joke Torbijn] 

NEDERLANDS RECORD … … 
 

… … EN ZILVEREN EK-MEDAILLE JURGEN VAN BERKUM 
 

Op donderdag 22 maart won Jurgen van Berkum in de categorie M50 zilver op de 
vijfkamp op de Europese kampioenschappen indoor voor Masters in Madrid. Hij 
gaf deze prestatie extra glans door met 4191 punten het Nederlands record in zijn 
leeftijdscategorie dik te verbeteren. Hij sprokkelde zijn puntentotaal bij elkaar met 
de volgende prestaties: 60 m horden: 8,97 (979 punten), verspringen: 6,08 m (925 
punten), kogelstoten (6 kg): 9,80 m (575 punten), hoogspringen: 1,66 m (731 
punten) en 1000 m: 2:52:01 (981 punten). 
 
 

CLUBRECORDS 
 

Een clubrecord dat bijzondere aandacht verdient, is dat van Annemarie Kersbergen  op de 
marathon. Op 8 april liep zij in Rotterdam de 42,195 km in in 3:00:12, een verbetering van het 
clubrecord voor vrouwen senioren dat sinds 1989 met 3:06:25 op naam stond van Els van 
Veen. Annemaries tussentijden op de 25 en 30 km (1:45:54 en 2:07:06) golden eveneens als 
clubrecords, want ze waren beter dan de bestaande clubrecords op die afstanden.  
 

Ook Irene Vink  verbeterde in Rotterdam een clubrecord op de marathon, en wel in de categorie V55. 
Haar tijd was 3:42:43. Het oude clubrecord stond ook al op haar naam.  
 

Het Nederlandse record op de meerkamp van Jurgen van Berkum  tijdens de EK indoor in Madrid 
was vanzelfsprekend ook een nieuw clubrecord. Op twee van de vijf onderdelen van de meerkamp 
behaalde hij nog eens twee clubrecords: bij het verspringen verbeterde hij het record dat al op zijn 
naam stond met acht centimeter naar 6,08 m. Op de 1000 meter vestigde hij in 2:52,01 een 
clubrecord M50.  
 

Joke Torbijn  slaagde er tijdens de EK indoor voor Masters in Madrid in om twee clubrecords te 
verbeteren die zij eerder dit jaar al op haar naam schreef. De 60 m V60 bracht Joke op 9,55 en de 
200 m V60 verbeterde ze naar 32,32.  
 

Wil Florusse  verbeterde op de Fortius Indoor  van 17 maart het clubrecord kogelstoten V70. Ze 
stootte 7,17 m. Het oude record stond met 6,67 m op naam van Dini Grootenboer. 
 
 

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

Juiste clubnaam in de uitslagen 
 

Het valt op dat in de uitslagen van wedstrijden nog steeds de oude clubnamen AV Parthenon en DK en AV 
Hercules opduiken. De enige manier om de clubnaam Fortius  gemeengoed te laten worden, is om de 
organiserende verenigingen telkens te wijzen op de juiste benaming. Als je bij het inschrijven (in Atletiek.nu) 
merkt dat je niet de clubnaam “Fortius ” kan kiezen, stuur dan gerust even een mailtje aan de organisatie om 
dit door te geven. Ze zijn vaak blij als iemand ze erop wijst en het is eenvoudig aan te passen. 
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BAAN EN INDOOR 
 

[door Joke Torbijn] 
 
FORTIUS INDOOR 17 MAART GESLAAGD 
 

Op zaterdag 17 maart werd voor de tweede maal de Fortius Indoor  georganiseerd. Met bijna 250 
deelnemers die elk een, twee of drie onderdelen deden en verdeeld waren over alle categorieën – 
van pupil t/m master - was het een drukke dag in de Reeweghal. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers verliep alles prima en aan het eind van de middag kon worden teruggekeken op een 
geslaagde wedstrijd met veel goede prestaties. Een link naar de uitslagen van de Fortius Indoor  
staat op onze website.  
 
 

FORTIUSATLETEN OP EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN INDOOR MASTERS 
 

Met vier atleten van Fortius  maakten we in de week van 19 t/m 25 maart deel uit van de 
Nederlandse delegatie die in Madrid deelnam aan de Europese kampioenschappen indoor voor 
masters. Jurgen van Berkum had van ons vieren het meeste succes, want hij veroverende in een 
nieuw Nederlands record de zilveren medaille op de vijfkamp M50. Voordat Jurgen op donderdag de 
arena van het Gallur sportcentrum betrad voor zijn meerkamp, hadden Ko Florusse (M65), Anja van 
Giels (V50) en ik (Joke Torbijn, V60) onze wedstrijden al gedeeltelijk achter de rug.  
 

Twee keer finale en bijna-podium-plaats 
Ik wist me op dinsdag in 9,55 te plaatsen voor de finale 60 
meter. Ik was daar heel blij mee, want het was meer dan ik 
had verwacht. In de finale, een dag later, ging het helaas 
minder goed: in 9,80 werd ik achtste. De 200 meter, die mij 
altijd al beter heeft gelegen dan de héél korte sprint, kwam 
later in de week. Op donderdagochtend won ik zonder enige 
moeite mijn serie, wat een prettig gevoel van superioriteit 
opriep. De halve finale werd in de avonduren gelopen en 
hoewel ik niet zo’n avondloper ben, lukte het me toch om me 
voor de finale te plaatsen. Ik ging op vrijdag de finale in, in 
de wetenschap dat het podium buiten mijn bereik lag, maar 
ik was er fel op gebrand om mijn concurrentes om de vierde 
plaats te verslaan. Ik moest er diep voor gaan en door de 
verzuring heen bijten, maar het lukte! In 32,32 kwam ik als 
vierde van Europa over de streep. Voor mij voelde het als 
een overwinning. 
 

Zesde plaats en tegenslag 
Ko was in Madrid gearriveerd met lichte rugklachten, maar de 60 meter liep 
hij toch nog redelijk. Hij wist zich als tijdsnelste te plaatsen voor de finale, 
waarin hij op woensdag in 8,45 zesde werd. Ondanks deskundige 
fysiotherapeutische behandeling door ploegleider Michel van Osch werd de 
pijn niet minder. Donderdag sloeg kort voor de start van de 200 meter in de 
callroom het noodlot toe in de vorm van spit. Ko vertrok desondanks nog uit 
de blokken maar kon niet anders dan de strijd staken. Inmiddels is hij er 
alweer een stuk beter aan toe en traint hij weer mee in de sprintgroep van 
Peter van ’t Zelfde.  
 

Joke Torbijn komt op de finale 200 m goed uit de 
altijd moeilijke en krappe baan 1.  

Ko uit de startblokken op de 60 m.  6 



 

 

Het belang van een goede focus 
Anja had zich voor de 60 meter ingeschreven en maakte 
daarmee haar debuut op een internationaal toernooi. Ze 
wist vooraf dat ze niet heel ver zou komen op de EK, 
maar had zich wel voorgenomen een goede persoonlijke 
prestatie neer te zetten.  
Helaas wist ze haar tijd van een paar weken eerder op de 
open BK (Belgische kampioenschappen) niet te 
verbeteren. Ze finishte in Madrid in 10,02. “Onvoldoende 
focus” gaf ze als verklaring voor haar wat mindere 
prestatie. In de callroom was ze een bekende van de BK 
tegengekomen en het gezellige kletspraatje met deze 
Belgische concullega was misschien net iets teveel 
afleiding geweest.  
 
Zilver na middernacht 
Jurgen was donderdagmiddag om vijf uur aan de beurt om aan zijn vijfkamp te beginnen.  
Hij begon meteen goed met een tijd van 8,97 over de 60 meter horden (979 punten). Het volgende 
onderdeel was het verspringen en dat ging met 6,08 m helemaal geweldig (925 punten). Na twee 
onderdelen stond hij tweede. Het kogelstoten stond als derde op het programma. Het is niet Jurgens 
sterkste nummer en juist daarom had hij er veel op getraind. Zijn doel was een stoot over de 10 
meter, maar het bleef bij 9,80 m (575 punten). Hiermee viel hij terug naar de derde plaats. Op de 
laatste twee onderdelen, het hoogspringen en de 1000 meter, wist hij de verloren punten weer te 
compenseren. Op hoog haalde hij met 1,66 m 731 punten. De 1000 meter werd door de uitloop van 
het programma pas na middernacht gelopen, maar desondanks wist Jurgen er 2:52,01 (981 punten) 
uit te persen. De Spaanse winnaar – die het goud binnenhaalde met een wereldrecord – bleef ver 
buiten bereik, maar Jurgen wist wel de Oostenrijkse tegenstander die hem steeds op de hielen had 
gezeten voor te blijven. Met een puntentotaal van 4191, een Nederlands record, won Jurgen zilver op 
de vijfkamp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voor Anja is focus moeilijk vanwege de nieuwigheid.  
Voor Anja is focus moeilijk vanwege de nieuwigheid.  

Het begin van Jurgen van Berkum op de horden was goed en dat leidde uiteindelijk tot zilver op de vijfkamp.  
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Uitslagen baanwedstrijden 
 

De meeste prestaties van Fortius atleten op baanwedstrijden worden op onze website geplaatst 
onder “uitslagen”, www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius   
Hieronder een overzicht van de uitslagen van half maart tot half april.  
 

AV Spark in Spijkenisse organiseerde op 24 maart 
bij wijze van opening van het nieuwe 
atletiekseizoen een baanwedstrijd. Sophie van der 
Spoel won het verspringen bij de meisjes junioren 
B met 4,65 m. De 100 meter liep ze in 14,04. Tes 
van Noort liep de 100 meter in 14,25 en sprong 
4,27 m ver. 
 

Op zaterdag 31 maart werden op verschillende 
atletiekbanen in het land openingswedstrijden 
georganiseerd. Aan de openingswedstrijd in 
Papendrecht deden zoals elk jaar veel deelnemers 
van Fortius mee. Een link naar de uitslagen van de 
Fortiusatleten is te vinden op onze website.  
 

Ook in Tilburg werd op 31 maart een 
openingswedstrijd georganiseerd. Hier deden drie 
B-jongens van Fortius aan mee. Quinten van der 
Elst en Ivar de Koning  kozen voor de 150 en de 
300 m, Duane van Dijkhuizen vond na een lang 
polsstokseizoen de 150 m wel een voldoende 
uitdaging. Zowel Quinten (17,74) als Duane (18,45) 

liepen een persoonlijk record op de 150 m. Ivar zat 
er met 19,85 net boven. Op de 300 m behaalden 
Quinten en Ivar ook goede resultaten: een eerste 
en een vierde plek bij de jongens B. Quinten kwam 
met 37,69 net iets tekort voor het clubrecord en ook 
Ivar liep een uitstekende tijd van 42,27. 
 

Voorne Atletiek organiseerde op donderdagavond 
5 april op hun accommodatie in Vierpolders de 4de  
Spectades Games. Sophie van der Spoel en Tes 
van Noort deden eraan mee. Sophie won de 100 m 
bij de meisjes junioren B in 14,03. Tes werd derde 
in 14,25. Bij het verspringen werd Sophie tweede 
met 4,35 m.  
 

Tegelijk met een pupillenwedstrijd werd op 
zaterdag 7 april een polsstokhoogspringwedstrijd 
georganiseerd door AV Passaat in Papendrecht. 
De broers Van Dijkhuizen deden eraan mee. Yuma 
(JJD) sprong met 2,40 m een persoonlijk record. 
Duane (JJB) ging over 3,80 m.  

 
 
Nieuwe wedstrijdtechnische regels 
 
Met ingang van 2018 is er nogal wat veranderd in het wedstrijdreglement. Met de competities voor de deur is het van 
belang dat niet alleen de jury maar ook de atleten op de hoogte zijn van de meest relevante 
veranderingen/verduidelijkingen van de wedstrijdtechnische regels. Hieronder een samenvatting. 
  

• Startnummers bij het lopen altijd voorop. Bij 
technische onderdelen mag je zelf kiezen tussen 
voor en achter. 

• Waar een aanloopvak was bij estafette, is dat 
vervangen door 10 m extra wisselvak. Oftewel: je 
hebt nu 30 m om te wisselen, in plaats van 10 m 
aanloop en 20 m wisselvak (en je aanloop begint dus 
IN het wisselvak). 

• Bij de Zweedse estafette heeft de eerste wissel (400-
300) een wisselvak van 20 m, en de tweede en derde 
wissel (300-200-100) een wisselvak van 30 m. 

• Bij de Zweedse estafette mogen atleten zich vrij 
opstellen in het wisselvak, op voorwaarde dat je niet 
hindert etc. 

• Bij het hordelopen mag je op elke manier over de 
horde, zolang je de hoogte maar niet verlaagt (bijv. 
door kantelen!). Erover stappen, of met de hand 
aanraken, is dus toegestaan. Qua hinder is het wel 
strenger geworden: als jij een horde van een andere 
atleet aanraakt, en dat beïnvloedt/hindert die atleet, 
dan word je gediskwalificeerd. 

• Bij het werpen mag de bovenkant van de ring en de 
grond eromheen aangeraakt worden, mits:  
- het achter de middellijn gebeurt, 
- in de eerste draai, 
- zonder dat er voortstuwing door wordt verkregen.  
Oftewel: afzetten op de rand van de ring mag niet, 
maar de voetzool mag de ring/grond wel 'per ongeluk' 
raken tijdens de eerste draai. 

 

Dat zijn de belangrijkste wedstrijdtechnische punten voor de competitie. De meeste veranderingen zijn in het belang en 
het voordeel van de atleet.  
 

Meer algemene informatie over de competities is te vinden op onze website in het menu “wedstrijden en evenementen” 
onder “baanatletiek”. 
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WEG EN VELD
 

[door Henk Nugteren] 

 
Het ging deze maand voornamelijk om de marathon Rotterdam. 
Voor zover we dat goed geteld hebben zijn daar 44 Fortius-
atleten gefinisht, die bij elkaar ruim 1850 km liepen. Dat is vast 
meer dan alle clubleden bij elkaar op een gemiddelde zomer-
avond lopen. En daarbovenop waren er ook nog aansprekende 
resultaten. 
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 
15 mei binnen zijn op nieuwsbrieffortius@outlook.com. 
 
 

Wedstrijden in maart en april 
 

“Jammer dat er zo slecht gesorteerd wordt op clubna am en woonplaats.” 
Een quote van Harm de Jonge, die bij de laatste CPC  in den Haag als achttiende finishte bij de 
M70 in 2:14:52, maar desondanks niet werd vermeld i n de nieuwsbrief van maart. Graag zetten 
we dat hierbij dikgedrukt recht. 
 
Op 25 maart liepen twee clubgenoten de 10 van 
Halsteren. Sabina Rombout werd vijfde bij de V35 
in 48:14 en Jan Faes zesde bij de M55 in 42:48. 
 
Tweede Paasdag 2 april liepen Eliza en Maaike 
Damsteeg in Haarzuilens tijdens de Halve van de 
Haar een 10 km en 5 km. Eliza finishte in 52:46 als 
108ste op de 10 km en Maaike in 30:35 als 132ste op 
de 5 km. 

 
Je zou er niet zo maar op gaan zoeken, maar 
toevallig stuitte ik op de Kippenren in Barneveld, 
waar op 7 april Paul Hienekamp in 26:42 
zeventiende werd op een afstand van een achtste 
marathon, iets meer dus dan 5250 m. 
 

 
Clubrecord Annemarie Kersbergen 
in Rotterdam Marathon 
 

Het was de dag waarnaar velen hadden uitgekeken en ook hard 
voor hadden getraind: 8 april Marathon Rotterdam. Zoals wel vaker 
kondigde zich al vroeg in de week de eerste lentedag zich aan. Het 
werd inderdaad de warmste dag van het jaar tot dan toe, maar het 
viel toch allemaal nog wel mee. Gelukkig geen taferelen zoals we 
die jaren terug hebben meegemaakt. Integendeel, het bleek zelfs 
mogelijk clubrecords te breken, zoals Annemarie Kersbergen en 
Irene Vink deden. Annemarie wist op een paar seconden na de 
barrière van drie uur te slechten en verbeterde daar een oud 
clubrecord. Geweldig gedaan. Het scheelde niet veel of ze was ook 
alle Fortius mannen te snel af. Alleen Tom Wortel en Anco Oomsen 
bleven voor haar, maar dat scheelde maar luttele minuutjes. Die 
drie uur wordt uiteraard het volgende richtpunt, want met een “2” 
beginnen staat zoveel beter in de recordlijsten. Als je gevraagd 
wordt wat je beste marathontijd is en je begint met “drie uur…”, dan 
zie je de aandacht verslappen, maar kun je beginnen met “twee uur 

Foto Jos Nieuwland 

Annemarie tijdens de Biesbosch ½M .  
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en …” en dan bewust een pauze laten vallen, weet je meteen alle aandacht op je gericht. 
Irene Vink was ook weer sneller dan voorheen en miste op een plaatsje na het 
podium, iets waar verder geen enkele Fortius atleet aan kon tippen, al eindigde 
Gerard Groothuizen ook nog binnen de top tien. 
Met dank aan intensief zoekwerk van Piet Barends konden we snel een lijst opmaken 
van alle 44 gefinishte Fortius marathonlopers. Bij Corina Ketelaar staat in de lijst 

±100 als plaats. Dat hebben we zelf geschat omdat zij in de officiële uitslag als man staat 
geregistreerd. 
 
Vsen   
 27 Annemarie Kersbergen 3:00:12 
 245 Margriet Halbertsma 3:56:54 
 686 Laura Breeman 4:31:24 
 830 Elise Philipse 4:44:56 
 921 Melissa den Haring 4:52:21 
V35   
 330 Mireille van der Maas 4:40:23 
V40   
 51 Nayma Seddik 3:42:41 
 203 Sabina Rombout 4:18:50 
 535 Ineke Huijsdens 5:25:45 
V45   
 234 Sandra Klein 4:26:33 
 498 Brenda Jansen 5:36:14 
V50   
 ±100 Corina Ketelaar 4:20:14 
 124 Karoline 't Lam 4:24:45 
V55   
 4 Irene Vink 3:42:43 
 29 Petra de Wit 4:06:16 
Msen   
 167 Tom Wortel 2:58:06 
 185 Anco Oomsen 2:58:55 
 580 Joost Goedegebure 3:29:43 
 1606 Barend van der Giesen 4:04:54 
 2070 Jonathan de Reus 4:23:53 
 2235 Jeffrey Derkx 4:31:41 
 2354 Danny van de Fijnaart 4:37:33 

M35   
 414 Ewoud van Houwelingen 3:31:04 
 681 Frank van Hilten 3:49:36 
M40   
 1206 Arjan van Die 4:24:16 
 1558 Reinder de Vries 4:56:49 
M45   
 570 Carlo Bevers 3:50:49 
 835 Henk-Jan Vogelaar 4:02:48 
 838 Frans Willem Engelhart 4:04:56 
 902 Marco Huijsdens 4:08:10 
 1474 Paul Hauser 4:47:33 
M50   
 459 André van der Laars 4:00:10 
 546 John Vis 4:06:46 
 828 Gerard Slotema 4:28:58 
 973 Peter Drent 4:44:56 
M55   
 227 Leon Goor 4:00:22 
 358 Jan Brilman 4:19:26 
 420 Erik van Konijnenburg 4:24:45 
 418 Henk Visser 4:25:59 
 506 Arie Nouwen 4:40:18 
M60   
 14 Hans van den Kerkhof 3:27:16 
M65   
 9 Gerard Groothuizen 3:35:56 
 33 Ad Blommers 4:14:05 
 35 Johan de Jong 4:14:38  

 
 
Op zaterdag 14 april werd met de SecureRun in Ameide een vervolg gegeven aan het Grote Rivieren 
Loopcircuit. De wedstrijd ging over 15 km en dat was voor de atleten die nog geen week eerder in 
Rotterdam de marathon hadden gelopen, waarschijnlijk wel iets te veel van het goede. Vandaar dat 
de Fortiusinbreng dit jaar wat mager was. Annemarie Malschaert haalde de hoogste notering door in 
1:21:49 vijfde te worden bij de V45. Lennaert den Hoed liep de snelste tijd (58:56) en werd daarmee 
verdienstelijk zevende bij de M35. Bij de M45 werd Dick van Kerkhof 16de (1:11:30) en Erik Jan Rem 
33ste (1:20:29). 
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Wedstrijdkalender april, mei en juni 
 

Het zomerseizoen gaat weer helemaal los. Met de steeds langere avonden zien we ook weer 
veel avondwedstrijdjes op de kalender verschijnen,  ook bij ons in de buurt. Voor wat verder 
weg raadpleeg www.hardlopen.nl/kalender en www.uitslagen.nl.  

 

April 
 

26 Raamsdonksveer Koningsloop   www.tvwaalwijk.nl 
27 Oud Gastel  Vlietloop, ½M   www.tveerke.nl 
27 H.-I.-Ambacht  BreakfastRun   www.breakfastrun.nl 
27 Middelharnis  Omloop Menheerse  www.avflakkee.nl 
29 Noordwijkerhout Omloop van Noordwijkerhout www.av-nsl.nl 
 

Mei 
 

5 Alblasserdam  Bevrijdingsloop   www.aaa-atletiek.nl 
5 Waalwijk  Liberty Run   www.tvwaalwijk.nl 
6 Delft   Groene Halve Marathon www.av40.nl 
10 Dordrecht  Smulbosloop   www.tvdordrecht.nl 
10 Delft   Golden Tenloop  www.goldentenloop.nl 
12 Oosterhout  KaaienLoop   www.kaaienloop.nl 
17 Hellevoetsluis  Wallenloop   www.pallas93.nl 
18 Klaaswaal  Polderrun   www.polderrunklaaswaal.nl 
19 Heukelum  Krakelingenloop  www.avtyphoon.nl/loopcircuit 
21 Etten-Leur  Lelieloop   www.rrel.nl 
26 Boven-Leeuwen De 8 van Boveneind  www.de8vanboveneind.nl 
26 Sprundel  Rondje Sprundel  www.rrrucphen.nl 
27 Renesse  Halve van Renesse  www.sportpromotionzeeland.nl 
27 Den Haag  Royal Ten   www.royalten.nl 
27 Breda   Haagse Beemdenloop  www.haagsebeemdenloop.nl 
27 Nijmegen  Marikenloop   www.marikenloop.nl 
 

Juni 
 

2 Zundert  Van Goghloop   www.vangoghloopzundert.nl 
2 Rijen   Rondje Rijen   www.rondje-rijen.nl 
2 Papendrecht  4 mijl van Papendrecht  www.4mijlvanpapendrecht.nl 
3 Bergen op Zoom Brabantse Wal Marathon www.debrabantsewalmarathon.nl 
4 Woerden  Singelloop   www.singelloopwoerden.nl 
6 Oudenbosch  Pagnevaartloop  www.avo83.nl 
8 Gorinchem  Gorcum City Loop  www.runabit.nl 
8 Ter Heijde  (Z-H) Omloop van ter Heijde  www.omloopvanterheijde.nl 
9 Papendrecht  Lenteloop   www.nationale-lenteloop.nl 
13 Bleiswijk  Midzomeravondloop  www.dekieviten.nl 

 
[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. 
 
 

[door Kiki en Daniel Hermus] 
 
Openingswedstrijd Papendrecht op 31 maart 
 

Zaterdag 31 maart werd het baanseizoen geopend met de traditionele openingswedstrijd van AV 
Passaat. Zeventien Fortius -pupillen hadden zich ingeschreven voor een meerkamp, eventueel 
uitgebreid met een lange afstand. 
Het weer voelde nog een klein beetje als winter met een stevige, koude wind die vooral bij de sprint 
en de lange afstand ongunstig was. Desondanks werden er zeer goede prestaties neergezet met 
veel persoonlijke records in deze eerste buitenwedstrijd in de nieuwe categorie. 
Ereplaatsen werden er behaald door Hugo Vink (eerste bij de meerkamp en derde op de 600 meter 
bij de JPC), Ilay de Koning (derde bij de meerkamp JPD) en Sjors van der Laan (derde op de 600 
meter JPD). 
Alle overige uitslagen zijn te vinden op www.atletiek.nu. 
 
 

Meisjes Hermus in Pijnacker 
 

Op tweede Paasdag was er bij de zusjes Tula en Novi Hermus geen 
tijd voor een Paasontbijt. Voor het derde jaar op rij reisden zij af naar 
Pijnacker om mee te lopen met de Paasloop, georganiseerd door de 
plaatselijke ijsvereniging. Alle kinderen lopen 1 Engelse mijl (1609 
meter) over het sportpark. Novi en Tula vielen beiden in dezelfde 
categorie, namelijk meisjes tot en met 10 jaar. Het was dringen bij de 
start, maar naar mate de race vorderde kwamen beide zusjes steeds 
verder in de voorhoede te lopen. Novi eindigde op de eerste plaats en 
verdiende daarmee een bon om met haar hele familie een pannen-
koek te komen eten in het plaatselijke pannenkoekenrestaurant. Tula 
eindigde als 7-jarige op een mooie negende plaats op een totaal van 
27 meisjes. 
Hierna was moeder Kiki nog aan de beurt om de 3 Engelse mijl te 
lopen en zij eindigde op plek 15 van de 30 dames die meededen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novi Hermus heeft er langs het water 
al heel veel achter zich gelaten (links). 
En dat mondt allemaal uit in een 
podiumplaats, een beker en een bon 
voor pannenkoeken (boven).  
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Start Pupillencompetitie in Papendrecht op 7 april 
 
Zaterdag 7 april was het weer de 
hoogste tijd om het competitieseizoen bij 
de pupillen te openen bij AV Passaat in 
Papendrecht. Het weer die dag was al 
behoorlijk zomers: een stevige bries 
(vooral bij de sprint) maar wel een hele 
felle zon de hele dag, dus de meeste 
pupillen en supporters zaten ’s avonds 
op de bank bij te komen met een 
verkleurd gezicht. 
Dit jaar doen er bijna tachtig Fortius -
pupillen mee met deze competitie. Tot 
eind april is het nog steeds mogelijk je in 
te schrijven voor de resterende vier 
wedstrijden. Dit kun je doen door een 
mail te sturen naar: 
pupillen@fortiusdrechtsteden.nl. 
Voor veel kinderen was het deze 
zaterdag de allereerste atletiekwedstrijd. 
Daarom dus erg rustige kids met 
gespannen gezichten tijdens de 
gezamenlijke warming-up. 
Tijdens de wedstrijd werd er deelgeno-
men aan een meerkamp, een lange 
afstand en afsluitend een estafette. Dat 
laatste onderdeel was nogal een 
uitdaging voor zowel de kinderen (niet zo 
veel geoefend op het al rennend een 
stokje doorgeven) als voor de trainers 
(hoe kan ik iedereen laten meelopen die 
mee wil doen). Door middel van schuiven 
tussen de categorieën, dubbellopen of 
atleten “inhuren” van andere 
verenigingen is alles goed verlopen. 
De uitslagen van de meerkamp en de 
lange afstand zijn terug te vinden op de 
website www.atletiek.nu en de tijden van 
de estafetteteams staan op www.atletiek-
regio-dordrecht.nl. 
Over iets minder dan een maand (op 
zaterdag 12 mei) staat de tweede 
wedstrijd op het programma bij AAA in 
Alblasserdam. Hopelijk met hetzelfde 
weer als in Papendrecht, want vorig jaar 
werd door regen en onweer de wedstrijd 
halverwege afgelast. 

Je kunt altijd nog van elkaar leren hoe het moet.  

Geconcentreerd, met gevoel en vol overgave geworpen.  

Zoals gezegd was de estafette nog wel een dingetje.  
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SecureRun in Ameide 
 

Op zaterdag 14 april stond de 15de SecureRun in 
Ameide op het programma. Deze loop is de derde 
in het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. 
Aangezien er op onze eigen baan de eerste 
wedstrijd van de juniorencompetitie werd 
georganiseerd, waren er dit keer alleen Fortius -
pupillen aanwezig. 
Vanaf de locatie waar de startnummers moesten 
worden opgehaald was het nog een flink stuk lopen 
om bij de start/finish aan te komen. Sommige 
kinderen moesten voor de start zelfs al een extra 
sprint plaatsen om op tijd in het startvlak te kunnen 
plaatsnemen. 
Als eerste startte de groep die één ronde moesten 
lopen van ongeveer 850 meter. Anne Schoester en 
Tula Hermus stonden hier aan de start namens 
Fortius . Na het startschot struikelde Anne en viel 

hard op de grond, maar als een echte bikkel is zij 
opgestaan om daarna haar weg te vervolgen. Tula 
eindigde als eerste meisje (3:47) in deze groep en 
Anne eindigde op plaats zes (4:31). 
Daarna stonden er zes Fortius -atleten aan de start 
voor een race over twee rondes namelijk Sem 
Schoester, Wouter van Balen, Yerne Biesterveld, 
Ruben van Roosmalen, Luuk Bosveld en Novi 
Hermus. Vanaf ongeveer 400 meter was het 
klassement eigenlijk al bepaald op deze warme 
dag. Novi eindigde op de eerste plaats bij de 
meisjes (6:50). Bij de jongens waren er ereplaatsen 
voor Luuk (6:38) en Ruben (6:55) op respectievelijk 
de tweede en de derde plaats. Yerne (vierde in 
7:26), Wouter (vijfde in 7:42) en Sem (zesde in 
8:07) kwamen hier verdienstelijk achteraan. 

 
 
Discobowlen en glow-in-the-
dark golfen 
 

Zaterdag 24 maart werd de 
pupillentraining op de baan ingewisseld 
voor een paar uurtjes sportief doen in De 
Merwehal op de Staart. De jeugdcom-
missie organiseert deze activiteit elk jaar 
en de opkomst was weer overweldigend 
met ruim negentig Fortius -pupillen. 
Nieuw dit jaar was het glow in the dark 
midgetgolfen naast het traditionele 
discobowlen. De B- en A-pupillen 
mochten eerst vijf kwartier hun kunsten 
vertonen op de bowlingbaan, terwijl de 
jongste pupillen zich uitleefden op de 
golfbaantjes, waarna er werd gewisseld. 
De begeleiders hadden het soms zwaar 
om iedereen in toom te houden, niet gek 
te worden van de felle kleuren en harde muziek bij het golfen en proberen goede beurten te gooien bij het 
bowlen ZONDER stootkussens. 
Nadat iedereen klaar was werd het restaurant bestormd en konden de bakken friet vanuit de keuken worden 
aangevoerd. Bij binnenkomst in De Merwehal moest iedereen zich aanmelden bij Sandra, Anita en Dini en 
tegelijkertijd aangeven wat je bij de friet als snack wilde hebben. Achteraf toch lastig, want veel kinderen 
waren al weer vergeten wat ze hadden besteld. Gelukkig was er genoeg friet en als toetje werden er nog ijsjes 
uitgedeeld. Toen de kinderen echter door hadden dat er het laatste half uur nog gespeeld kon worden in de 
indoorspeeltuin, werden de ijsjes naar binnen gepropt en was er nog voldoende energie over om je uit te 
leven. 
Misschien een idee om eens per maand een training in de indoorspeeltuin te houden, want ik heb nog nooit 
iedereen zo fanatiek en bezweet zien rondrennen tijdens een normale training. 
Jeugdcommissie bedankt voor het organiseren! 
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Paastraining 
 

Woensdag 28 maart was het tijd voor de traditionele Paastraining bij de Fortius -pupillen. Het 
lenteweer zat ons dit jaar helaas niet mee, dus moest er geïmproviseerd worden in onze hal. Aan de 
ene kant achter het doek werden de plastic eieren verstopt onder andere achter de 
hoogspringmatten, in de verspringbak en tussen de hordes en aan de andere kant van de hal werd er 
getraind. Daarnaast was het gouden ei natuurlijk erg goed verstopt, want wie het gouden ei zou 
vinden kreeg een chocolade paashaas. 
De mini-pupillen waren als eerste aan de beurt om te gaan zoeken en zij hadden al snel vele eitjes 
gevonden die bij paashaas Yannick konden worden ingewisseld voor “echte” chocolade Paaseitjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast werd er ook nog driftig gezocht naar het gouden ei, echter was dat zo goed verstopt dat 
de kleinste pupillen het niet konden vinden. Daarom werd er snel een spelletje bedacht met als doel 
de paashaas te tikken en het eerste kind dat dit lukte kreeg de chocolade paashaas. Bij de mini’s 
was Stan de gelukkige en bij de C-pupillen was dit Hugo. 
In het tweede uur waren de oudere pupillen aan de beurt en daar werden ook volop chocolade eitjes 
verzameld en meestal gelijk weggewerkt via de mond. 
Goed geregeld door de jeugdcommissie met hulp van een aantal aanwezige moeders die telkens 
maar weer goede verstopplekken moesten zoeken voor de plastic eieren! 
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[door Piet Barends] 

 
Tussenstand PR-competitie 
 

Sinds 1 november 2017 zijn de onderstaande wedstrijden verwerkt en is op 31 maart, 
dus na vijf maanden, een tussenstand opgemaakt. 
 

De wedstrijden in 2017 waren: Utrecht (11/11); Zoetermeer (pupillenmeerkamp op 
19/11); Zoetermeer (19/11); Zundert (09/12); Utrecht (kerstboommeerkampen op 
16/12) en Zoetermeer (CD-junioren op 16/12). 
In 2018 betrof het Dordrecht (regio-indoor op 13/01); Apeldoorn (indoor D-spelen op 
20/01 en indoor C-spelen op 21/01); Dongen (21/01); Zoetermeer (03/02); Zierikzee 
(indoor Zierikzee op 03/02); Waalwijk (25/02); Apeldoorn (pupillen indoor op 11/03); 
Dordrecht (open clubkampioenschappen op 17/03) en Papendrecht 
(openingswedstrijd op 31/03). 
 

Mocht iemand naar een wedstrijd zijn geweest, die niet er niet bij staat, gelieve dat 
dan aan mij door te geven (barendsp@xs4all.nl). 
Tot en met 31 oktober 2018 worden van de volgende wedstrijden de uitslagen 
nageplozen: 

- alle wedstrijden georganiseerd door Fortius  
- alle competitie wedstrijden 
- alle wedstrijden in de regio 
- nationale C- en D-spelen. 

Als atleten naar andere wedstrijden gaan, dit graag even doorgeven (dit geldt ook 
voor de oudere atleten! ). De uitslagen worden dan gecontroleerd en de prestaties 
meegenomen in de PR-competitie en de jaarranglijsten en in een database 
vastgelegd. 
 

Omdat de volledige lijsten op onze website beschikbaar zijn 
(http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1346-tussenstand-pr-
competitie-2) beperken we ons hier tot de top van de klassementen. 

 

Meisjes pupillen: 
1  Novi Hermus 90 
2 Aimy de Koning 65 
 Tula Hermus 65 
 
Jongens pupillen  
1 Noah van Bezooijen 85 
2 Yerne Biesterveld 80 
3 Ilay de Koning 70 
 
 

Meisjes junioren 
1 Merel Dielessen 100 
2 Tessa Dielessen 95 
3 Aniek de Lange 75 
 Julia van Dorp 75 
 
Jongens junioren  
1 Wessel de Lange 70 
2 Freek Bosveld 50 
 Milan Vink 50 
 Thomas van Roosmalen 50 

 
 

Laatste nieuws: D-meiden flitsend van start in comp etitie 
 
(zie Fortius website) 
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WITTE PIS 
 
Weerberichten zijn nauwelijks nog te ontlopen. Als de pluim voorspelt dat het over tien 
dagen wel eens licht zou kunnen gaan vriezen, verschijnen er bij het afsluiten van de 
mail berichten als de beer uit Siberië gaat los, of schaatsen kunnen uit het vet. Als je op 
dat moment de thermometer raadpleegt, moet je niet raar opkijken als die nog op 15 °C 
staat. Er zijn zo veel weermannen of –vrouwen op radio en tv, zo veel sites op internet, 
dat men zich moet overschreeuwen om aandacht te krijgen: Elfstedenkoorts stijgt. En 
aandacht moet, want reclame zorgt voor inkomsten, niet het weer. Ook sportzaken 
strooien driftig met weerberichten in hun mailtjes naar klanten. Vooral tijdens de winter, 
want dan heb je, volgens hen, nieuwe warme kleding nodig. In de zomer ligt dat anders, 
want iets uittrekken zie je niet direct terug in de verkoopcijfers. PK heeft daar iets op 
gevonden: duik met warm weer lekker de bossen in. Maar dan heb je wel schoenen 
nodig met extra profiel. 
Als deelnemer aan de Rotterdam Marathon heb je al weken van te voren dagelijks de 
verwachtingen bekeken, en heb je die ook al even zo vaak bijgesteld, om uiteindelijk op 
de dag zelf de realiteit onder ogen te zien. En dat kan meevallen of tegenvallen, het WK 
schaatsen in Amsterdam werd verreden bij 15 °C, terwijl de weekenden ervoor en erna 
de temperatuur niet boven nul kwam. En dan komt er ten overvloede nog een mailtje of 
app van de organisatie: rond twintig graden; er worden extra mensen bij drink- en 
sponsposten ingezet; je hartslag kan 5–15 slagen hoger zijn dan normaal en dat kost 
extra energie; neem geen risico op blessures, uitdroging en warmtestuwing. Organisator 
Mario Kadiks voegt daar aan toe: “20 °C is prachtig voor de toeschouwer, maar de 
ideale temperatuur voor lopers ligt tussen 8 °C en 12 °C. Bij de start om 10 uur zal de 
temperatuur al zijn opgelopen tot 14 °C, maar bij de finish kan het wel eens meer dan 
20 °C worden”. Dat laatste hing uiteraard sterk af van de finishtijd, want als je diep de 
middag in liep werd het inderdaad wel warm. Maar voor de rest viel het allemaal best wel 
mee, de zon was de meeste tijd omfloerst en dat scheelde veel.  
Wie nog van plan zou zijn geweest een wintertight aan te trekken, werd aangeraden 
ventilerende en lichtgekleurde kleding te dragen. Weinig keus, want als echte Fortiaan  
toon je natuurlijk gewoon ons clubtenue aan het publiek. Verder werd geadviseerd een 
pet mee te nemen om “jouw  hoofd en gezicht te beschermen”. Ja, wat dacht je, dat ik 
iemand anders hoofd zou gaan beschermen. Je hoofd zou een stuk vriendelijker klinken; 
je geeft toch een algemeen advies? 
En dan komt Kadiks nog met wat hij noemt een klassieke tip: “controleer de kleur van je 
urine voordat je start. Die moet niet te geel zijn. Eerder wat lichter of zelfs wit van kleur . 
Dat betekent dat je voldoende gehydrateerd bent.” Ik stel me zo voor dat ik voor de start 
nog even een toilet opzoek en tot mijn schrik moet constateren dat ik piña colada of 
pastis pis. Ik zou meteen naar het Erasmus MC rennen in plaats van naar de start. 
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AGENDA  

 
APRIL 
 

Zondag 22  Zevenbergen Competitie Senioren 
 
MEI 
 

Zaterdag 12  Alblasserdam Pupillencompetitie 
 

Zondag 13  Breda   Competitie Junioren B 
   Kerkrade  Competitie Masters 
 

Dinsdag 15  Dordrecht  Onderlinge werpwedstrijden 
 

Zaterdag 19  Rotterdam  Competitie Junioren CD 
 

Zondag 27  Zundert  Competitie Senioren 
 

Woensdag 30 Dordrecht  Schoolatletiek 
 

Donderdag 31 Dordrecht  Cor Melgerloop (datum onder voorbehoud) 
 
JUNI 
 

Zaterdag 2  Gorinchem  Pupillencompetitie 
Di 5 - Vr 8  Dordrecht  Avondvierdaagse 
Zondag 10  Vught   Competitie Masters 
   ??   Competitie Junioren B 
Donderdag 14 Dordrecht  Baanwedstrijden tot 3000 m 
 
 
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 mei 2018 op het volgende e-mailadre s: 
 
NieuwsbriefFortius@outlook.com  

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week  van mei 2018   
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COLOFON 
 

HET BESTUUR 
 
Van links naar rechts: 
Anja van Giels 
Bertus Harte 
Ad van de Kamp (voorzitter) 
Martin Matse 
Chris den Hartog (penningmeester) 
Jan van Dalen (secretaris) 
Frank de Visser (voorheen 

       verenigingsmanager) 
Jan van Haren (2e voorzitter) 
Gos Koernap ontbreekt op de foto. 
 
Rechtsonder onze nieuwe verenigingsmanager Johan Moree. 
 
De redactie stelt alles in het werk zo spoedig mogelijk een complete en correcte foto van het bestuur 
te krijgen. Misschien is de ALV een gelegenheid een dergelijke foto te maken. 
 
 

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 
Maandag Zomer: 18:15 – 19:45 uur  
  Winter: 17:45 – 19:00 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 loopgroep Basis / 1  
Zaterdag  09:30 – 10:30 uur 
Maandag  19:15 – 20:15 uur 
Woensdag  19:15 – 20:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep 2  
Zaterdag  09:30 – 11:00 uur 
Maandag  19:15 – 20:45 uur 
Woensdag  19:15 – 20:45 uur 
 
Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)  
Dinsdag  19:15 – 21:00 uur 
Donderdag  19:15 – 21:00 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 
Zaterdag  vanaf 09:30 uur 
 
Recreatieve loopgroep Nordic Walking 
Maandag  vanaf 19:15 uur 
Donderdag  vanaf 19:15 uur 
 
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen 
Zaterdag:  vanaf 10:00 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 
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Kickboxing  
Dinsdag 20:00 – 21:30 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (april - oktober) 
Dinsdag 21:00 – 22:00 uur: vanaf 14 jaar recreatief + 
gevorderden (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 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 
Woensdag 09:00 – 09:55 uur: BBB 
   16:30 – 17:30 uur: Streetdance 7 – 12 j 
   18:45 – 19:40 uur: Steps gevorderd 
   19:45 – 20:40 uur: Powerpump 
   20:45 – 21:40 uur: BBB – Body Shape 
Donderdag 09:00 – 09:55 uur: Pilates 
   18:45 – 19:40 uur: Latin Dance Workout 
   19:45 – 20:40 uur: Pilates – Body & Mind 
   20:45 – 21:40 uur: Flow Yoga 
Vrijdag  09:00 – 09:55 uur: Powerpump 
   13:30 – 14:55 uur: Yoga-Combi 
   18:30 – 19:25 uur: Streetdance 12 t/m 20 
Zaterdag 09:30 – 10:25 uur: Zumba 
Voor meer details en laatste wijzigingen zie: 
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen-
fortius/fitness/groepslessen 

 

Logo door Elise Beljaars 
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