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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
Door onvoorziene omstandigheden zijn we deze maand
CLUBRECORDS 25 en 30 km
wat laat met de publicatie van de nieuwsbrief. Dat ligt
niet aan de inzenders van kopij. We zijn nog steeds blij
VOOR ANNEMARIE KERSBERGEN
met de stukjes die ons worden toegestuurd door diverse
TIJDENS ROTTERDAM MARATHON
leden. Toch mag het best meer zijn. Zo was het
bijvoorbeeld deze maand onmogelijk een goed verslag te
COMPETITIES VOOR FORTIUS
schrijven over de Rotterdam Marathon, een evenement
waarop Fortius altijd goed vertegenwoordigd is. Wel was
SUCCESVOL VAN START
het ons uiteraard opgevallen dat Annemarie Kersbergen
van allemaal de snelste tijd liep.
Naast de wegwedstrijden zijn ook de competities voor Fortius voortvarend gestart. Lees
meer in deze nieuwsbrief.
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de
uiterste inzenddatum van 15 mei 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
•

De ledenvergadering heeft op 27 maart 2019 plaatsgevonden. Het algemene en financiële
jaarverslag over 2018 zijn door de leden goedgekeurd en de begroting 2019 is vastgesteld.
Het goede nieuws is dat de contributie over 2019 niet, voor de derde maal op rij, verhoogd
is, echter de penningmeester heeft de waarschuwing gegeven dat mogelijk in 2020 wel tot
verhoging moet worden overgegaan. Het bestuur is geslonken tot vijf leden. Een dringend
beroep is gedaan om versterking. Een aantal, op leeftijd zijnde, bestuursleden hebben te
kennen gegeven zich te beraden over de voortzetting van hun bestuursfunctie! Huldiging
heeft plaatsgevonden van de jubilarissen van 2019, van de prestatieprijswinnaars 2018 en
van de leden die zich bijzonder hebben ingezet voor de vereniging in 2018. Elders in de
nieuwsbrief is een kort verslag van de ledenvergadering opgenomen.

•

Fortius bestaat over twee jaar 125 jaar. Dit moet gevierd worden, maar hiervoor wordt geen
evenementenbureau ingehuurd, gezien de hoge kosten. Een organisatiecomité is nodig.
Derhalve een oproep aan de leden om na te denken hoe het jubileumjaar 2021 gevierd gaat
worden. Ideeën zijn van harte welkom en kunnen gemeld worden naar het e-mail adres:
info@fortiusdrechtsteden.nl.

•

Even leek het erop dat een tweetal trainingsmomenten van het Thaiboksen zouden komen te
vervallen ten gevolge van het vertrek van de trainers. Het gevolg was dat een aantal leden
heeft opgezegd. Echter Bertus Harte (trainingscoördinator) is erin geslaagd om op tijd twee
nieuwe trainers te vinden. Het zijn Ibrahim Errachidi en Jordi Isendoorn. Het bestuur is
hierover zeer verheugd en wenst hen veel succes toe.

•

Gestart is met de omwisseling van de oude lidmaatschapspassen (Hercules) ten behoeve
van de fitness en aerobics. Vraag ernaar bij de toezichthouder fitness en de
aerobicsinstructeurs.

•

Het is gebleken dat sommige atletiektrainers niet geheel bekend zijn met de regels op de
atletiekbaan, hetgeen tot irritaties heeft geleid. Op de website staan deze duidelijk
omschreven: http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingen/atletiek/1177-regelsvoor-het-gebruik-van-de-atletiekbaan-bij-trainingen. Mochten deze regels onjuist worden
uitgevoerd, spreek elkaar hier dan op aan en accepteer dit. De regels zijn niet voor niets
vastgesteld, zodat de baantrainingen veilig en ordelijk kunnen verlopen.

•

Tijdens de ledenvergadering van 27 maart 2019 is een vraag gesteld om het spugen of
rochelen op de atletiekbaan te verbieden. Het is vies als het spuug op je schoenen
terechtkomt of om tijdens grondoefeningen hiermee in aanraking te komen. De
ledenvergadering vond wel dat een verbod wenselijk zou zijn, echter hoe dit te handhaven?
De algehele mening was dat bij constatering hiervan de spuger hierop aangesproken dient te
worden.
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen

secretaris Fortius
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Sfeervolle algemene ledenvergadering op 27 maart
Vereniging maakt zich op voor 125-jarig bestaan

Tijdens de algemene ledenvergadering van Fortius op 27 maart 2019 deelde het bestuur
traditiegetrouw weer tal van prijzen uit aan atleten en vrijwilligers. Het jaarverslag waaraan alle
afdelingen hebben meegewerkt, werd goedgekeurd. Op advies van de penningmeester besloot de
ledenvergadering om de contributie dit jaar niet te verhogen. In 2019 wil het bestuur de vergoedingen
voor de trainers harmoniseren en het vrijwilligersbeleid moet dan ook vastgesteld worden. Ook worden
er voorbereidingen voor het 125-jarig bestaan van de vereniging getroffen.
Kun je van een vereniging die voor de tweede keer een algemene ledenvergadering houdt al spreken van een
traditie? Eigenlijk wel, want de rechten van de vorige verenigingen Hercules en Parthenon zijn overgenomen
door Fortius. De secretaris Jan van Dalen spreekt daarom niet van de tweede algemene ledenvergadering,
maar van de 123ste algemene ledenvergadering. En dat betekent volgens het bestuur ook dat we over twee jaar
feest kunnen vieren, omdat de vereniging dan 125 jaar bestaat.
Geef je ideeën voor het 125-jarig bestaan
Voorzitter Jan van Haren: “We gaan hiervoor geen bureau inzetten, want zoveel geld kunnen we er niet aan
uitgeven. Iedereen die ideeën heeft voor het vieren van het 125-jarig bestaan en/of daaraan wil meehelpen kan
dit doorgeven. Doe je idee(en) in de brievenbus van het bestuur, stuur een mail, geef je idee aan de
barmedewerker of spreek de verenigingsmanager aan. Zo kunnen we met elkaar het feest organiseren.”
In het zonnetje gezet
Het leukste onderdeel van de algemene ledenvergadering is altijd het uitreiken van prijzen aan leden en
vrijwilligers. Van jong tot oud worden ze in het zonnetje gezet. De jongste atlete was Shayna Joghi (6 jaar) die
een aanmoedigingsprijs voor worstelen kreeg en de oudste betrof Joop van den Brink (86 jaar) die met 70 jaren
lidmaatschap als jubilaris een prijs kreeg.
Wervingsactie leden
Fortius is een gezonde vereniging, maar helaas waren de inkomsten van de contributie en de kantine in 2018
lager dan gehoopt. De opgezette wervingsactie heeft wel nieuwe leden opgeleverd, maar daar tegenover
stonden nogal wat opzeggingen. Penningmeester Chris den Hartog hoopt dat het ledenaantal in 2019 toch weer
toeneemt, anders moeten we volgend jaar wel aan een contributieverhoging denken. De kascommissie, bij
monde van Martin Camfferman liet weten dat de financiën goed op orde zijn.
Vrijwilligersbeleid
Aan het bestuur werd gevraagd waarom er nog geen vrijwilligersbeleid is. Maarten Vogelezang: “We hebben
daar last van, want het valt niet mee om voor diverse activiteiten voldoende vrijwilligers te krijgen.” Het bestuur
is in vergevorderd stadium met een plan, maar zit nog wel met wat dilemma’s. Vanuit de ledenvergadering werd
voorgesteld om de dilemma’s openlijk met leden te bespreken. Zo krijgt het bestuur meer ideeën aangedragen
en weet het ook hoe leden over het vrijwilligersbeleid denken.
Interesse in bestuurslidmaatschap?
Van het bestuur nam Bertus Harte afscheid, omdat deze taak voor hem niet meer te combineren is met zijn
persoonlijke werkzaamheden en situatie. Zijn inzet binnen het bestuur, met een kritische blik, werd altijd
gewaardeerd. Het is bovendien aan hem te danken dat Fortius een goed draaiende kickboksafdeling heeft. Het
bestuur is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, want Anja van Giels en Gos Koernap namen al eerder
afscheid van het bestuur. Het bestuur hoopt dat nieuwe leden zich aanmelden. Dit kan ook voor proef,
bijvoorbeeld door een bestuursvergadering bij te wonen.
Het bestuur
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

Nederlandse records Joop van den Brink
Tijdens de Openingswedstrijd op zaterdag 30 maart in Papendrecht slaagde de 86jarige Joop van den Brink erin liefst twee Nederlandse records in zijn categorie
M85 te verbeteren. Terwijl de meeste mensen op die leeftijd elk jaar wat moeten
inleveren, lukt het Joop nog steeds om progressie te boeken. De discus wierp hij in
Papendrecht naar 21,99 m, een verbetering van het Nederlands record met meer
dan anderhalve meter. Het Nederlands record kogelstoten M85 verbeterde Joop
met 30 centimeter naar 8,58 m. Beide records stonden op al op zijn naam. En
passant verbeterde Joop ook de clubrecords M85.

CLUBRECORDS
Robert Florusse verbeterde tijdens de Fortius Indoor op 17 maart het clubrecord kogelstoten M40
naar 11,97 m. Het record stond met 11,84 al op zijn naam.
Anniek de Lange opende haar baanseizoen ijzersterk in de Openingswedstrijd op 30 maart in
Papendrecht. De D-juniore overbrugde in de verspringbak een afstand van 5,23 m en dat was 16
centimeter verder dan het bestaande clubrecord voor meisjes junioren D. Dat record stond sinds 1995
op naam van Kyra Pabbruwee en werd vorig jaar geëvenaard door Christy Pieter.
Tijdens de marathon Rotterdam verbeterde Annemarie Kersbergen (VSen) op de 25 km en 30 km
haar eigen clubrecords. Op het laatst viel ze wat terug, waardoor het op de marathon net geen
clubrecord werd. Ze liep de wedstrijd uit, dus records op de tussenafstanden tellen: 25000 m: 1:44:43:
30000 m: 2:05:49.
Tijdens de eerste competitiewedstrijd voor junioren A op 7 april in Vught liepen Quinten van der Elst
(JJB), Duane van Dijkhuizen (JJB), Ivar de Koning (JJB) en Tibo Visser (JJA) een clubrecord voor
jongens junioren A op de 4×400 m estafette. Het viertal zette 3:45,25 op de klokken. Het clubrecord
stond tot dan toe vacant.
Een week later haalden drie van deze vier jongens dit kunstje nog eens uit, dit keer met Maxim de
Vries in de gelederen in plaats van Ivar. Dit keer werd er een clubrecord Zweedse estafette voor JJA
gevestigd. Ook dat was vacant. Tibo Visser (JJA) op de 400 m, Maxim de Vries (JJB) op de 300 m,
Quinten van der Elst (JJB) op de 200 m en Duane van Dijkhuizen (JJB) op de 100 m zetten 2:08,98
op de klokken.

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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RACERUNNING
NSGK RACERUNNING CUP 2019
Vorig jaar op 9 mei startten de eerste racerunners bij Fortius. Afgelopen zaterdag deden
Luuk, Jeremy, Sem, Tatum en Marie Claire mee met de NSGK cup bij Atletiek Rotterdam,
de nationale kampioenschappen racerunnen over verschillende afstanden.
Onze atleten waren in twee categorieën gestart gebaseerd op hun tijd op de 100 m. Voor
Luuk en Jeremy in categorie 1 betekende dat races over 40 m, 60 m en 100 m. Door
Tatum, Marie Claire en Sem in categorie 2, werden afstanden van 100 m, 200 m en 400 m
gelopen.
Rond half tien verzamelden de kinderen van groep 1 zich bij de baan van Rotterdam
Atletiek om bij een waterig zonnetje en een straffe koude wind om 10:15 uur van start te
gaan.
Marie Claire had deze dag een dubbele taak. Naast meedoen aan de wedstrijd mocht zij
als kinderambassadeur van de NSGK het eerste startschot lossen en de startcommissaris
assisteren.
Vooraf aan de start zorgden de baanwachters ervoor dat onze racerunners in hun goede
baan konden wachten op de start van hun heat zodat het volle wedstrijdschema goed op
tijd verliep. Door de grote groep supporters zat de stemming er al gauw in en kwamen alle
racerunners onder luid gejuich over de finish.
Er zijn veel persoonlijke records gesneuveld. In categorie 1 hebben Jeremy en Luuk
goede tegenstand geboden en hun persoonlijk record scherper gesteld. In categorie 2 zijn
Tatum op de derde-, Marie Claire op de zevende- en Sem op eerste plek geëindigd. Voor
alle uitslagen kun je kijken op de site van atletiek.nu
Mooie resultaten voor onze racerunners die inmiddels twee keer per trainen: op woensdag
om 17:00 uur en op zaterdag om 9:30 uur. Kom gerust een keer bij ons kijken!
namens de trainers van het racerunnen,
Jolanda van der Giessen
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BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

FORTIUS INDOOR VAN 17 MAART
Zondag 17 maart waren op de Fortius Indoor 223 atleten – van jong tot oud - actief. Van die 223
waren er 118 van onze eigen vereniging. Voor de pupillen en junioren D waren het de
clubkampioenschappen indoor. Voor de hogere categorieën was het een open wedstrijd die
deelnemers uit alle delen van het land trok. Onze indoorwedstrijden hebben inmiddels een goede
reputatie en zijn zo populair dat ze altijd erg snel vollopen. Er werden veel mooie prestaties geleverd.
Het meest in het oog sprong de prestatie van Rochelle van Gulik (VSen). Zij dook op de 60 meter
onder de 8 seconden. In 7,98 s won ze de sprintafstand. Alle uitslagen zijn via een link op onze
website te vinden op Atletiek.nu.

COMPETITIENIEUWS
De competities voor clubs zijn dit jaar uitzonderlijk vroeg begonnen. In het weekend van 6 en 7 april
gingen de competities voor de junioren C/D, de junioren A en de masters van start. De senioren waren
op zondag 14 april aan de beurt.
Junioren CD – D-meiden zevende van Nederland in tussenklassement
Aan de poulewedstrijd voor CD-junioren op zaterdag in Gorinchem deed Fortius met zeven ploegen
mee. Al die teams presteerden goed, maar de echte toppers waren de D-meiden. Team 1 van de
meisjes D van Fortius won de poulewedstrijd op de baan van Typhoon en staat landelijk op een
zevende plaats (van de 203 ploegen) en dat is een mooi uitgangspunt om zich ook dit jaar weer te
kunnen plaatsen voor de landelijke finale.
Junioren A – goede individuele prestaties en clubrecord estafette
Op zondag 7 april waren de junioren A van Fortius in Vught. Team 1 van de meiden A werd op de
baan van Prins Hendrik vijfde en het 2de team werd zevende. De niet volledig bezette jongensploeg
werd eveneens zevende.
In de competitie worden naast allerlei gangbare onderdelen ook onderdelen gedaan die op normale
baanwedstrijden niet zo vaak op het programma staan. In de eerste voorrondewedstrijd is dat de 400
meter horden. De Fortiusatleten die daar in Vught aan deelnamen komen allemaal meteen in de
Fortius 10-bestenlijst te staan: Ivar de Koning liep de 400 m over de 91 cm hoge horden in 66,29 en
komt daarmee op de tweede plaats te staan in de ranglijst voor JJB. Miranda van Dijk en Roos de
Vries liepen zich in de ranglijst voor MJA met respectievelijk 76,95 en 77,71. Op hink-stap-sprong werd
door de A-meiden goed gepresteerd, maar voor de ranglijsten gooide een teveel aan rugwind wat roet
in het eten. Tes van Noort sprong met wél toegestane wind 10,06 m. Karlijn Schouten haalde met 3,60
m polshoog 825 punten binnen. Saskia van der Boor zette bij het kogelstoten met 10,82 m een mooie
prestatie neer. In de jongensploeg bracht Tibo Visser de meeste punten binnen met zijn 1:58,91 op de
800 meter. Op de 4 x 400 meter vestigde het estafetteteam van de jongens junioren A in 3:45,25 een
clubrecord (zie de rubriek Clubrecords).
Masters – uitzicht op finale
Ook de masters begonnen op zondag 7 april aan hun competitie. Ze deden het in de poulewedstrijd in
Zevenbergen goed met een vierde plaats voor de mannenploeg en een derde plaats voor de
vrouwenploeg. Ook landelijk staan de mastersteams er goed voor met een tiende plaats voor de
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vrouwen en een elfde plaats voor de mannen, wat voor beide Fortiusploegen uitzicht biedt op een
finaleplaats.
De vrouwenploeg was met elf deelneemsters groter
dan ooit en verkeerde in de luxe positie veel onderdelen dubbel te kunnen bezetten. De meeste punten
werden binnengehaald op het discuswerpen door Wil
Florusse (V70) met 21,99 m. Jeanine Katsman (V45)
deed het op datzelfde onderdeel goed met 28,71 m.
Sabine Simoiu (V35) stond voor het eerst opgesteld
op het hoogspringen en dat was een gouden greep,
want zij haalde 628 punten binnen met haar hoogte
van 1,35 m. In de mannenploeg haalde Jurgen van
Berkum zoals altijd veel punten binnen op de springonderdelen (5,66 m ver en 1,65 m hoog), maar ook
werper Ruben van Ameijden deed het met 13,30 m bij
het kogelstoten en 39,27 m bij het discuswerpen heel
goed.
De schaal met het nummer 3 voor de Fortiusvrouwen.
Een aardigheidje van de organiserende vereniging
Groene Ster was een huldiging voor de beste drie
teams van de dag bij de mannen en de vrouwen. De Fortiusvrouwen mochten als derde in de poulewedstrijd als prijs een bittergarnituur voor het hele team in ontvangst nemen. Een leuke afsluiting van
een gezellige en goed georganiseerde wedstrijd.
Senioren – vrouwen en mannen op 16de plaats in de tussenstand
Op zondag 14 april werd
begonnen aan de seniorencompetitie. De eerste
wedstrijd in poule 13 werd
georganiseerd door Voorne
Atletiek. Fortius had drie
teams in de strijd: twee
vrouwenploegen en een
mannenploeg. Terwijl de
atleten in de junioren- en de
masterscompetities het een
week eerder bijzonder hadden
getroffen met het weer, woei
er op 14 april een koude wind Start van de 100 m op de senioren competitie. Baan 5 Kevin Waas en baan 1
over de onbeschutte baan in
Maxim de Vries.
Vierpolders.
Deze weersomstandigheden in aanmerking genomen werd er goed gepresteerd.
De 1ste vrouwenploeg bereikte in de poulewedstrijd een mooie derde plaats. De mannenploeg werd
vijfde. De 2de vrouwenploeg, die slechts gedeeltelijk bezet was, werd twaalfde.
In de landelijke tussenstand staan zowel de vouwen als de mannen van Fortius op een nette 16de
plaats. Er zijn nog twee voorrondewedstrijden te gaan om te proberen bij de eerste zeven te komen.
De beste zeven ploegen na drie voorrondewedstrijden komen uit in de promotie/degradatiewedstrijd,
waarin wordt bepaald welke ploegen promoveren naar de 2de divisie.
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ONDERLINGE WERPWEDSTRIJDEN
Nina Meyer en Ruben van Ameijden hebben de organisatie van de jaarlijkse onderlinge wedstrijden op
zich genomen. Het concept is iets anders dan in de voorgaande jaren. Zo wordt er geen onderlinge
competitie met leeftijdscorrecties meer bijgehouden, maar staat elke wedstrijd op zichzelf. Ook nieuw
is dat de inschrijving via Atletiek.nu verloopt.
Dinsdagavond 2 april was de eerste onderlinge werpwedstrijd van dit jaar. De mogelijkheid om in te
schrijven via Atletiek.nu had dusdanig veel atleten aangesproken dat van start werd gegaan met een
opkomst van 23 atleten. Ondanks de regen en gladheid werden er mooie resultaten neergezet en was
de sfeer als vanouds.
De volgende onderlinge werpwedstrijden zijn:
• 7 mei: discus, speer, gewichtwerpen (gewichtwerpen vanaf Jun B);
• 11 juni: werpvijfkamp (jun .A/B, senioren en masters);
• 3 september: kogel, discus, speer.
De inschrijving voor deze wedstrijden is al geopend. Deelname is gratis. GEEN na-inschrijvingen.
De wedstrijden kunnen alleen doorgaan als er voldoende hulp is om te jureren en om de wedstrijd op
te bouwen. Wil je helpen? Meld je dan aan bij Nina Meyer: rs.meyer@hotmail.com.
De wedstrijden starten om 19:00 uur. Het opbouwen begint om 18:15 uur.

UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN
De meeste uitslagen van baan- en indoorwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op
onze website gepubliceerd. Ze zijn te vinden onder “Uitslagen”:
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius

FORTIUS TRACK MEETING OOK VOOR
WEGATLETEN
Op 13 juni organiseert Fortius de 5de 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.
Wij nodigen niet alleen onze baanatleten, maar ook en
vooral onze wegatleten van harte uit om aan de Fortius
Track Meeting op donderdagavond 13 juni mee te
doen. De hoofdafstand is een 3000 meter die zeker ook
geschikt is 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!
Het voorprogramma bestaat uit 600 meter voor de
jongste pupillen en 1000 meter voor de pupillen A /B en
voor de junioren C/D.
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OPBRENGST SPELDJESVERKOOP NAAR KIKA
Op elke wedstrijd zijn er wel atleten die vergeten zijn om
speldjes mee te nemen om hun startnummer te
bevestigen. De WOC van Fortius verkoopt speldjes: 4
stuks voor 50 cent. De opbrengst komt altijd ten goede
aan een goed doel. De WOC heeft na afloop van dit
indoorseizoen € 35,00 over kunnen maken naar Kika
(Stichting Kinderen Kankervrij). Mooi toch?
Als goed doel voor het nieuwe seizoen is gekozen voor
Clini Clowns.

COMPETITIEDATA 2019
De resterende data van de competitiewedstrijden van dit jaar zijn:
Senioren 3e divisie – poule 13
2 vrouwenploegen, 1 mannenploeg

Junioren CD
2 ploegen MJD, 2 ploegen JJD
1 ploeg MJC, 2 ploegen JJC

26 mei
DJA, Zundert
16 juni
CAV Energie, Barendrecht
8 september promotie/degradatiewedstrijden

25 mei
Rotterdam Atletiek, Nenijtobaan R’d
22 juni
AV Passaat, Papendrecht
7 september landelijke finale
Junioren A – poule 33
2 meisjesploegen, 1 jongensploeg

Masters – poule 23
1 vrouwenploeg, 1 mannenploeg

12 mei
AV Unitas, Sittard
1 september NK Teams Junioren

12 mei
AV Achilles Top, Kerkrade
22 september landelijke finale

[Advertentie]
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

Deze maand stond uiteraard in het teken van de Rotterdam
Marathon. Helaas konden we geen totaaloverzicht geven van de
prestaties van alle Fortiusleden, maar gelukkig was er toch nog
een mail van Arline van den Boogaard, die verslag deed van de
prestaties op de kwart marathon. Na de Riwal Halve Marathon
werd ook het Grote Rivieren Loopcircuit voortgezet in Ameide, met
Foto Jos Nieuwland
wederom goede belangstelling vanuit Fortius. Het ontbreekt ons
nog een beetje aan echte verslagen om deze rubriek aantrekkelijker 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 kopie naar de nieuwsbriefredactie. Dat kan voor de
volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 mei op nieuwsbrieffortius@outlook.com.
Tijdens de Reeuwijkse Plassenloop op zaterdag 16 maart liep Willemijn Pijl de 10 km bij de vrouwen
precies één seconde binnen het uur (59:59) en werd daarmee 61ste bij de vrouwen.
Ook bij de Halve Marathon van Sint Anthonis, in Sint Anthonis, op dezelfde dag, vonden we één keer
Fortius in de uitslagen. Doron van der Eerden werd 31ste bij de M45 in 1:58:00.
In dat zelfde weekend, op zondag 17 werd in Drunen ook een halve marathon gelopen, de Drunense
Duinenloop. Ook hier slechts één keer Fortius in de uitslagen: Frans Willem Engelhart liep 1:47:38
bij de recreanten en werd 227ste.
Op zaterdag 23 maart werd het Grote Rivieren Loopcircuit voortgezet met de SecureRun in Ameide.
Het betrof dit keer een 15 km wedstrijd, waarop wel een grote groep Fortiusatleten uitkwam.
Hanneke van Riel was bij de V35 de enige die op het podium mocht plaatsnemen, al kwam Tryntsje
Fokkema met haar vierde plaats bij de VSen er ook dicht bij. Bij de mannen was de vijfde plaats voor
Sjon Vos (M55) en de zevende plaats voor Lennaert den Hoed. Verder deden ook Fortiusleden mee
aan de 10 km en 5 km recreatielopen en was er een groep jeugdatleten bij de kortere lopen voor de
jeugd (zie jeugdrubriek).
Uitslagen:
M35
7 Lennaert den Hoed
13 Matthijs van Almen
17 Martijn Gennisse
M45
13 Jan-Willem Mennink
31 Gijs van Andel
33 Roger Keizer
M55
5 Sjon Vos
23 Johannes de Jong

1:00:12
1:06:48
1:09:41
1:02:47
1:13:30
1:14:37
1:01:46
1:16:20

VSen
4 Tryntsje Fokkema
1:16:27
V35
3 Hanneke van Riel
1:07:41
8 Cindy Frishert
1:24:14
V45
10 Jeannette Koene
1:15:42
16 Willy Diepeveen
1:26:36
18 Annemarie Malschaert 1:29:59
19 Mieke Salden
1:32:43

10 km recreanten mannen:
12 Mark Prins
17 Arie Kuperus
29 Kees Gladpootjes
10 km reccreanten vrouwen:
11 Ellen Visser
14 Margo Naaktgeboren
5 km recreanten vrouwen:
29 Myriam Ligtenberg

45:46
47:29
56:14
57:21
58:02
29:02

Op 31 maart deed Jeffrey Derkx in Venlo mee aan de Venloop, een halve marathon. Bij de mannen
senioren werd hij 639ste in 1:51:35.
Op dezelfde dag deed Roy Werner weer van zich horen door in Rotterdam zesde te worden op de 10
km lange Ronde van Park 16Hoven. Hij deed dat in een goede tijd van 34:23.
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Na haar vierde plaats in Ameide tekende Tryntsje Fokkema op zaterdag 6 april wederom voor een
vierde plaats. Daarvoor moest ze helemaal naar Dokkum om op de halve marathon van de
Bonifatiusloop in 1:46:19 te finishen.
En toen werd het 7 april, de dag waarnaar een grote groep langeafstandslopers al lang naar
uitkeken: de Marathon van Rotterdam. Sommigen waren misschien een beetje bang voor de
plotseling gestegen temperaturen, maar objectief bekeken bleek het uitstekend loopweer, getuige het
parkoersrecord, het Nederlandse record en ook de Fortius clubrecords op de tussentijden op 25 km
en 30 km bij de vrouwen. Voor die laatste records zorgde Annemarie Kersbergen, die net niet binnen
de drie uur kwam met haar 3:00:37 eindtijd en daardoor het clubrecord marathon op een haar na
miste. Maar gezien haar progressie gaat dat ongetwijfeld snel gebeuren. Opmerkelijk is dat de tijd
van Annemarie de snelste van alle Fortiusatleten was en dat ze alle mannen heeft verslagen.
Graag hadden we in deze rubriek een uitgebreid verslag van deze marathon opgenomen, maar
helaas bleek dat een onmogelijke opgave. Niemand van de deelnemers had iets ingestuurd, op de
Fortiuswebsite stond ook niets waarop we konden bouwen en de uitslagensite was niet
doorzoekbaar zonder de namen van de Fortiusdeelnemers te kennen. Werd vorig jaar nog Fortius in
de laatste kolom vermeld voor degenen die zich via Fortius hadden aangemeld, dit jaar was die
laatste kolom vrijwel leeg gelaten. Noodgedwongen beperk en we ons hier tot een lijstje bekende
namen die werden geselecteerd na de zoekterm Dordrecht.
VSen
31 Annemarie Kersbergen
V55
9 Irene Vink
MSen
365 Anco Oomsen
644 Joris Wulfert
M35
670 Pieter Wils
M45
176 Johan Moree
M55
96 Sjon Vos
M65
4 Gerard Groothuizen

3:00:37
3:45:12
3:08:20
3:24:30
3:46:30
3:21:26
3:38:23
3:28:15

Met dank aan Arline van den Boogaard
hier de resultaten van een groep
Fortiuslopers op de kwart marathon:
Teus van Os
Arline van den Boogaard
Anja Melkert-Nieuwenhuizen
Melanie Reijerkerk
Yvette Kremer
Cora Zegers

51:37
1:00:40
1:00:40
1:01:03
1:05:31
1:13:19
De dames van de kwart marathon.

Op 14 april liep Anna van Stigt mee op de 5 km Kopjesloop in Delft. En zij deed dat goed, want ze
werd tweede bij de vrouwen in 21:38. Op dezelfde zaterdag liep Arie den Hoed de halve marathon
tijdens de Marathon van Enschede. Arie finishte bij de M60 als 116de in 2:10:59. Mustafa Deger hield
het bij de 5 km die hij beëindigde als 274ste in 29:46.
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Wedstrijden in april, mei en juni
Zoals gebruikelijk hier weer een selectie van wedstrijden in de buurt van Dordrecht, met als
dichtstbijzijnde de Smulbosloop in de Elzen (Hemelvaartsdag) en de Lenteloop in Papendrecht
op 8 juni. 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.
April
27
27
27
28

H.-I.-Ambacht
Oud Gastel
Middelharnis
Noordwijkerhout

Breakfast Run
Vlietloop halve marathon
Omloop Menheerse
Omloop Noordwijkerhout

www.facebook.com/innercirclerun
www.tveerke.nl
www.avflakkee.nl
www.av-nsl.nl

Waalwijk
Alblasserdam
Gorinchem
Ter Heijde (Z-H)
Rijsoord
Steenbergen
Brielle
Heukelum
Renesse
Brielle
Tilburg
Terheijden (N-B)
Hoogvliet
Almkerk
Den Bosch
Breda
Den Haag
Dordrecht
Delft

Liberty Run
www.tvwaalwijk.nl
Bevrijdingsloop
www.aaa-atletiek.nl
Gorcum City Run
www.runabit.nl
Omloop van Ter Heijde
www.omloopterheijde.nl
De Rezoordse Kraaienrun www.kraaienrun.nl
6 uur van Steenbergen
www.ultraloopsteenbergen.nl
Vestingloop Brielle
www.vestingloopbrielle.nl
Krakelingenloop
www.avtyphoon.nl/loopcircuit
Hele en halve van Renesse www.sportpromotionzeeland.nl
Rondje Voorne
www.voorneatletiek.com
Marathon
www.marathon-tilburg.nl
Terheijdenloop
www.tothemaxgym.nl
Halve van Hoogvliet
www.halvevanhoogvliet.nl
Stratenloop Almkerk
www.altenaroadcircuit.nl
Vestingloop
www.vestingloop.nl
Haagse Beemdenloop
www.haagsebeemdenloop.nl
Royal Ten
www.royalten.nl
Smulbosloop
www.tvdordrecht.nl
Golden Tenloop
www.goldentenloop.nl

Papendrecht
Rijen
Bergen op Zoom
Papendrecht

4 mijl van Papendrecht
Rondje Rijen
Brabantse Wal Marathon
Lenteloop

Mei
5
6
8
10
11
12
12
18
19
19
19
19
25
25
26
26
26
30
30

Juni
1
1
2
8

www.runabit.nl
www.rondje-rijen.nl
www.debrabantsewalmarathon.nl
www.avtyphoon.nl/loopcircuit

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.
Ook komt het bij de inschrijving voor wegwedstrijden vaak voor dat er helemaal geen verenigingsnaam kan worden
ingevuld. Dan kunnen we je prestatie ook niet in de uitslagenlijsten terugvinden en dus ook niet in de nieuwsbrief
vermelden. Wil je toch je prestatie vermeld zien, volg dan deze tip: als het inschrijfformulier geen ruimte laat voor het
invullen van de clubnaam, vul dan gewoon Fortius in bij “woonplaats”, dan vinden wij uw prestatie zeker terug.
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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]

Fortius indoor, zondag 17 maart
Zo’n 58 Fortius-pupillen zijn op deze zondagmorgen naar de Reeweghal gekomen om deel te
nemen aan deze wedstrijd. In tegenstelling tot eerdere wedstrijden in onze hal waren de groepjes
relatief klein, zodat de onderdelen snel konden worden afgewerkt en iedereen binnen een paar
uurtjes weer klaar was.
In de uitslagen vielen de prestaties van Anne Schoester en Minke Schouten op. Anne rende de 40
meter in 7,99 s en kwam daarmee binnen op plek 10 van de top 10 ranglijst allertijden bij de meisjes
pupillen mini. Minke sprong met de polsstok over een hoogte van 1,73 meter en verbeterde haar
prestatie in dezelfde ranglijst bij de meisjes pupillen A.
Alle uitslagen zijn na te lezen op https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/25191/26192/

Start van de 60 m meisjes pupillen B.
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Fortius Pupillenuitje
106 dolenthousiaste Fortius-pupillen waren
zaterdag 16 maart aanwezig in de Merwehal om
samen met de trainers een gezellige ochtend te
hebben. Bij binnenkomst moest er worden
aangemeld bij Sandra en Anita: de dames van de
jeugdcommissie die deze activiteit hebben
georganiseerd, nogmaals erg bedankt hiervoor
namens alle kinderen en trainers.
De groep werd in tweeën gesplitst: de mini-, cen meisjes b-pupillen startten de ochtend met het
discobowlen en de overige pupillen mochten hun
midgetgolf-vaardigheden tonen in een glow-inthe-dark omgeving. Dit leverde veel leuke en
hilarische momenten op zoals hoe moet je een
bowlingbal nu laten rollen als je hem bijna niet
kunt optillen en of er nu eigenlijk een limiet zit op
het aantal slagen bij midgetgolf.
Na één uur werd er gewisseld van activiteit,
waarbij het opviel dat de allerkleinste pupillen het
golfen vrij snel zat waren en de mazzel hadden
dat ze de indoorspeeltuin mochten bestormen. Er
werd tikkertje gespeeld, van de snelle glijbanen
afgegleden en vooral veel gerend in deze warme
omgeving. Veel kinderen zagen er, met hun natte
haren van het zweet, uit alsof ze net uit het
zwembad kwamen.
Maar zodra er werd omgeroepen dat het etenstijd
was, zat iedereen vrij snel aan tafel om friet met
een snack te kunnen eten om aansluitend, hoe
kan het ook anders, deze calorieën er weer af te
sporten in de speeltuin.
Om half twee was het tijd om naar huis te gaan,
maar voor de ouders was het nog vrij lastig om
de kinderen te vinden en mee te krijgen uit dit
speelparadijs.

Jongens A1

Meisjes A1

Wij willen deze activiteiten in de toekomst ook
blijven organiseren en daarom zoeken we
nieuwe ouders voor de jeugdcommissie om te
ondersteunen, te organiseren en te vernieuwen.
Lijkt het je leuk om hierbij te helpen, laat dit dan
weten via een mail naar
pupillen@fortiusdrechtsteden.nl

Foto’s: Ilona Vink-Gennisse
A2 Pupillen
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SecureRun Ameide, zaterdag 23 maart
De deelnemende Fortius-jeugdleden stonden in Ameide weer aan de start om punten te sprokkelen voor het
totaalklassement van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit.
In groep 1 stonden de meisjes Anne Schoester en Pepa Hermus aan de start voor een ronde over ongeveer
750 meter. Pepa finishte op plek 3 en Anne eiste de overwinning voor zich op. Bij de jongens was het Noah
van Bezooijen die meedeed en eindigde op de ondankbare vierde plaats.
In groep 2 liep Tula Hermus mee bij de meisjes over twee rondes en finishte op plaats 6. Bij de jongens een
viertal van Fortius met Luuk Bosveld, Ruben van Roosmalen, Sem Schoester en Yerne Biesterveld. Zij
eindigden respectievelijk op de eerste, tweede, vijfde en zesde plaats.
Thomas van Roosmalen en Novi Hermus startten in groep 3. Na drie rondes werd Thomas tweede bij de
jongens en won Novi bij de meisjes.
Hieronder de precieze resultaten zoals op de website van het Loopcircuit zijn gepubliceerd:
Groep 1 Jongens:
4 Noah van Bezooijen
Groep 1 Meisjes:
1 Anne Schoester
3 Pepa Hermus

3:36
3:15
4:41

Groep 2 Jongens:
1 Luuk Bosveld
2 Ruben van Roosmalen
5 Sem Schoester
6 Yerne Biesterveld

5:42
6:03
6:52
7:54

Groep 2 Meisjes:
6 Tula Hermus
6:52
Groep 3 Jongens:
2 Thomas van Roosmalen 9:19
Groep 3 Meisjes:
1 Novi Hermus
9:51

Openingswedstrijd AV Passaat, zaterdag 30 maart
Traditioneel heeft AV Passaat de eer om de eerste wedstrijd te organiseren in de regio. Verschillende Fortiuspupillen hebben hieraan deelgenomen, maar niet zo veel als in de voorgaande jaren. Dat komt waarschijnlijk
door het feit dat in bepaalde categorieën bij deze wedstrijd al vrij snel het maximum aantal deelnemers was
bereikt via atletiek.nu.
Fortius heeft echter wel een aantal podiumplaatsen bij de pupillen behaald.
Mini-pupil Anne Schoester werd tweede op de meerkamp en liep naar de overwinning op de 600 meter. Lisa
van Schaik finishte als derde op de 1000 meter bij de meisjes pupillen A1.
Bij de jongens was het Sjors van der Laan die tweede werd bij de meerkamp en derde op de 600 meter.
Alle overige uitslagen van Fortius zijn te vinden op atletiek.nu.

Eerste wedstrijd pupillencompetitie AV Passaat,
zaterdag 13 april
Waar het twee weken eerder tijdens de openingswedstrijd 20+
graden was, stonden vandaag vooral de ouders en supporters te
koukleumen langs de kant van het veld op deze gure zaterdag. De
pupillen hadden zoals gewoonlijk nergens last van en liepen het
liefst ook nog gewoon in hun T-shirt rond tussen de onderdelen
door.
Tijdens deze, voor de meeste kinderen, eerste echte wedstrijd van
het outdoorseizoen 2019 werden er weer veel persoonlijke records
verbroken en gevestigd. Logisch natuurlijk, want in een nieuwe
categorie krijg je soms weer nieuwe onderdelen (kogelstoten en /of
hoogspringen) of een langere variant (60 meter en 1000 meter)
voor je kiezen.
Alle uitslagen zijn na te lezen op atletiek.nu en de estafetteuitslagen vind je op de website van de StARD.
Tula Hermus, verspringen op de baan van
AV Passaat in Papendrecht
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Toen ik op mijn zeventiende lid werd van CAV Energie in Barendrecht – omdat mijn oom
voorzitter was van die club en mijn neef daar ook actief was en ik toch harder kon lopen
dan die andere twee die luisterden naar de naam Henk Nugteren – was de keuze wat ik
daar zou gaan lopen niet moeilijk. Energie beschikte slechts over een hoekje onbenut
grasveld van zo’n 10×20 m op het sportpark Ziedewei waar op z’n best nog op kon
worden hoog gesprongen of met de kogel gestoten. Zelfs sprinten was niet mogelijk, dus
wie graag wilde lopen was genoopt dit op de weg te doen. Daarom organiseerde Energie
en andere clubs in die jaren veel nationaal hoog aangeschreven wegwedstrijden.
Enkele jaren later en studerend in Amsterdam kwam ik in contact met Bob Boverman,
toenmalig trainer middellange afstand bij AAC, die mij van trainingsprogramma’s
voorzag. Het moet in augustus 1976 zijn geweest dat ik op de sintelbaan in de
Windhondenpolder mijn eerste echte 10000 m op de baan liep, ergens in de 36 minuten.
Door de programma’s van Bob ging het rap sneller en dat resulteerde in een aantal
clubrecords (Energie), waarvan die op de 10000 m (op de baan dus) nog steeds staat
(30:59,0). Bij AAC vond men dat ik me moest overschrijven als ik nog langer gebruik
wilde maken van hun trainingsfaciliteiten op de toen nog sintelbanen van Ookmeer en
het Olympiaplein. Dan kon ik de 5000 m op de nationale competitie lopen en de 5000 en
10000 tijdens de Europese clubkampioenschappen. En natuurlijk, de weg bleef favoriet
met de NK 25 km, de 30 km interlands en de marathons waarvan toen Amsterdam en
Enschede de belangrijkste waren. Maar de basis was toch steeds de baan. Daar kon je
snelheid op doen, tempohardheid aanleren, ervaren hoe een constant tempo te lopen en
ook te voelen hoe snel dat dan wel was. Ook kon je oefenen op versnellingen van
tegenstanders te reageren, te zorgen dat je nog wat over had voor de laatste ronde of op
die laatste ronde de beslissende jump te plaatsen. Allemaal zaken waar je tijdens
wegwedstrijden veel aan had, maar die je op de weg niet optimaal kon trainen.
Na de sintelbanen kwamen de kunststofbanen, eerst op Papendal, Ookmeer had er snel
ook een, zelfs Energie kreeg later zo’n prachtige baan en toen ik in 1994 bij Parthenon
aanklopte lag daar in de Windhondenpolder ook al een fraai exemplaar. De lange
afstanden profiteerden van deze ontwikkelingen en dus indirect ook de wegatletiek.
Vrijwel alle wereldtoppers op de marathon hadden hun vorming op de baan gehad. En
Nederland telde wel degelijk mee door tijdens grote wedstrijden in Hengelo wereldrecords op 5000 m en 10000 m te laten vestigen door Haile Gebreselassie en later
Kenenisa Bekele. Het waren bijzondere wedstrijden en het publiek in het uitverkochte
Fanny Blankers-Koen stadion vermaakte zich uitstekend.
Tijden veranderen. Het publiek vindt lange afstanden op de baan niet interessant meer.
Het is te saai en er is niet genoeg spanning. En de wedstrijden duren te lang. Althans,
dat is wat de IAAF beweert. Afgelopen jaar werd de 10000 m al geweerd van Diamond
League toernooien en volgend jaar zal de 3000 m de langste afstand zijn. Er is zelfs
sprake van dat de 1500 m dat in de toekomst zal zijn. Een klein stapje en de 5000 m en
10000 m verdwijnen van WK en Olympische Spelen. Kenia en Ethiopië zijn uiteraard niet
blij en noemen het een illegale aanval op hun topatleten. Ze verdienen onze steun. Alles
draait om geld, sponsoren, publieke belangstelling en televisierechten. De mening van
de loper telt niet, hij wordt opnieuw verbannen naar de weg, zogenaamd om de
televisiekijkers te behagen. Maar loopt het merendeel van de lopers niet alleen voor hun
eigen plezier? Aan hen wordt niets gevraagd. Terug bij af, ondanks alle mooie kunststofbanen.
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AGENDA
MEI
Dinsdag 7

Dordrecht

Onderlinge Werpwedstrijd

Zaterdag 11

Alblasserdam

Pupillencompetitie

Zondag 12

Kerkrade
Sittard

Competitie Masters
Competitie Junioren A

Zondag 19

Dordrecht

Mindsport

Donderdag 23

Dordrecht

Cor Melgerloop + BBQ

Zaterdag 25

Rotterdam

Competitie Junioren CD

Zondag 26

Zundert

Competitie Senioren

Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Gorinchem
Barendrecht

Avondvierdaagse
Onderlinge Werpvijfkamp
Fortius Track Meeting
Pupillencompetitie
Competitie Senioren

JUNI
Dinsdag tot en
met vrijdag 4-7
Dinsdag 11
Donderdag 13
Zaterdag 15
Zondag 16

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 NIEUWSBRIEF:

Uiterlijk op 15 mei 2019 op het volgende e-mailadres:
NieuwsbriefFortius@outlook.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van mei 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

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

Junioren C/D
Zaterdag
10:30 – 12:00 uur
Woensdag
19:00 – 20:30 uur
Pupillen
Zaterdag (alle groepen)
Woensdag
C en mini:
A1, A2 en B:

Worstelen
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

09:30 – 10:30 uur
17:00 – 18:00 uur
18:00 – 19:00 uur

Recreatieve loopgroepen (5 niveaus)
Maandag
vanaf 19:15 uur
Woensdag
vanaf 19:15 uur
Zaterdag
vanaf 09:30 uur

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

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
Zaterdag
Zondag

18:30 – 20:00 uur: Jeugd 8 jaar en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren
18:30 – 20:00 uur: Jeugd 6 jaar en ouder
20:00 – 22:00 uur: Senioren

10:00 – 22:00 uur
09:30 – 11:30 uur
10:00 – 13:00 uur

Voor meer details en laatste wijzigingen zie:
www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/trainingenfortius/fitness/groepslessen

Kick FUN & Boxing
Woensdag
19:30 – 20:30 uur

Logo door Elise Beljaars
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