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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
Zo net voor de vakantie hebben we weer veel
clubrecords te melden. Veel ervan werden tijdens
competitiewedstrijden gevestigd en dat betekent dat
Fortius ook in de competitie goed meedraait. Met vier
teams in de finale voor september is het nog niet
gedaan dit jaar. De heren en dames masters, de
jongens B en de meisjes D zien we in de finales terug.
Ook het dames seniorenteam deed het goed, dus dat
belooft wat voor de toekomst.
Laten we ook het Nederlands kampioenschap van
Saskia van der Boor niet vergeten, u leest het allemaal
op pagina 8.
Blij waren we ook met de kopij van de worstelaars,
zodat we hen ook een hele pagina konden geven.
Houden zo. Ook van andere geledingen binnen Fortius
ontvangen we graag kopij.
Verder natuurlijk de uitslagen van de Inner Circle Run
en de Zoomer Wantijrijn. En daarnaast de resultaten
van onze jeugd en verder de gebruikelijke rubrieken.

De redactie wenst
alle lezers van de
Fortius Nieuwsbrief
een fijne en sportieve
vakantie
Sportschoenen meenemen

Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de
uiterste inzenddatum van 15 september: NieuwsbriefFortius@outlook.com
Veel leesplezier,
Joke Torbijn / Henk Nugteren
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/overde-vereniging/lidmaatschap/contributie
René Bellaart

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
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VAN HET BESTUUR
[door Jan van Dalen]

•

In overleg met de vertrouwenscontactpersonen (VPC) heeft het bestuur besloten om na de
zomervakantie aan bepaalde doelgroepen voorlichtingssessies te houden met betrekking tot
ongewenst gedrag. Het doel is uitleg te geven over de positie, werkwijze en bevoegdheden van de
VPC’s. Het blijkt dat toch niet alle leden bekend zijn met de VPC’s en hun werkzaamheden. Op dit
moment zijn het Carine Banga en Bert Boer. Voor contactgegevens, zie de website van Fortius:
https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/over-de-vereniging/vertrouwenscontactpersoom. Fortius
beschikt over een protocol ongewenst gedrag. Dit kan worden opgevraagd bij de secretaris.

•

Wethouder Marco Stam heeft een werkbezoek gebracht aan de wijk Vogelbuurt, waarbij hij tevens
onze sporthal heeft bezocht. De gemeente heeft plannen voor de Vogelbuurt, waarbij ook de
verenigingen in het sportpark Reeweg een rol kunnen gaan spelen. Hij was onder de indruk van onze
sporthal.

•

Vanaf 23 juli wordt bij goede weersomstandigheden nieuwe belijning op de atletiekbaan aangebracht.
Om de belijning goed te laten hechten moet de atletiekbaan schoon zijn. De verwachting is dat de
werkzaamheden op 3 augustus zijn afgerond (afhankelijk van het weer). In die periode kan er geen
gebruik worden gemaakt van de atletiekbaan. De gemeente zal borden plaatsen en afzetlinten
aanbrengen, zodat het duidelijk is dat de baan tijdens de werkzaamheden niet betreden mag worden.
Het bestuur gaat ervan uit dat ieder lid van Fortius zich hier aan zal houden. Mochten er
desalniettemin toch personen zijn die de borden niet gelezen hebben en niet begrepen hebben
waarvoor het afzetlint dient, dan deze hierop wijzen met het verzoek de baan te willen verlaten. Bij
schade kunnen zij wel aansprakelijk worden gesteld.

•

Op zaterdag 10 november is het weer zover: de 23ste editie van de Looptrainersdag met als thema
“Ode aan de trainer”. Hét evenement voor alle looptrainers op Sportcentrum Papendal in
Arnhem. Noteer de datum vast in de agenda en houd de website van de Atletiek Unie (KNAU) in de
gaten. Op dit moment is de KNAU volop bezig met de invulling van het programma. Vanaf medio
september kan ingeschreven worden. Zie de website: https://www.atletiekunie.nl/voorclubs/themadagen/looptrainersdag.

•

Tijdens het evenement de Gouden Spike te Leiden op 9 juni 2018 maakte de KNAU bekend dat zij in
samenwerking met de Hartstichting zich inzet voor een Rookvrije Generatie. De KNAU vindt het
belangrijk om rookvrije sport te stimuleren bij alle atletiekverenigingen om op die manier sporters, en
met name kinderen, een omgeving te bieden waar zij rookvrij kunnen opgroeien. Veel
sportverenigingen in Nederland, waaronder de atletiekverenigingen, hebben de stap naar rookvrij al
gezet. Momenteel zijn een op de vijf atletiekaccommodaties reeds rookvrij. Met een rookvrije
sportaccommodatie wordt de jeugd beschermd tegen de verleiding om te gaan roken en tegen het
schadelijk meeroken. Het bestuur van Fortius ondersteunt de inzet van de KNAU. Echter om te komen
tot een rookvrij Sportpark Reeweg zal er overleg en overeenstemming moeten plaats vinden met de
huidige clubs en de eigenaar, de gemeente Dordrecht. Fortius zal zich hiervoor hard maken.

•

Fortius heeft bijna een mooie opgefriste en ingerichte kantine, waar na het sporten nog gezellig kan
worden nagepraat, onder het genot van een hapje en drankje verzorgd door vrijwillige
barmedewerk(st)ers. Echter dit laatste is niet meer zo vanzelfsprekend ten gevolge van een nijpend
tekort aan vrijwilligers voor de bar. Bij deze een oproep aan de leden om een avondje achter de bar te
helpen. Informatie kan ingewonnen worden bij de verenigingsmanager Johan Moree. Studenten,
kinderen (boven de 18 jaar), familieleden zijn welkom.

•

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en medewerkers een fijne vakantie toe.
Met vriendelijke groet, Jan van Dalen

secretaris Fortius
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WORSTELEN
[door Ben Joghi]

Jern is vrijdagmiddag 27 juni afgereisd naar Wiesental. Het was een reis van ruim 700 km naar het
zuiden van Duitsland, tegen de Zwitserse grens. Het is een dorp waar veel geworsteld wordt en het
was een toernooi van goed niveau.
Zaterdagochtend hebben we gewogen en Jern was 28,6
kg. Omdat pas later de gewichtsklassen worden ingedeeld
om er voor te zorgen dat de deelnemers beter over de
wedstrijden verdeeld worden, weet je niet van te voren in
welke klasse je moet worstelen. Uiteindelijk werd Jern iets
minder gunstig ingedeeld: 28 tot 30 kg was zijn klasse.
Jern begon het toernooi tegen een Duitse jongen waar hij
een goede partij tegen worstelde, helaas kon Jern de
spanning nog niet echt van zich afzetten en verloor hij
door zijn eigen fout op touché. Tegen zijn tweede
tegenstander moest hij ook flink aan de bak, het was een
jongen van de Duitse club Altenhaus. Jern was zijn
tegenstander toch flink de baas en won met 16-0. Zijn
derde tegenstander was een erg bekende van hem, Mate
van Os van de Halter Utrecht en tevens ons reisgenootje.
Mate is nog een maatje te groot voor Jern en Jern verloor
dan ook met 17-2. Mate is later eerste geworden. Jern
werd uiteindelijk derde in zijn poule en mocht voor de
vijfde en zesde plaats worstelen, wederom tegen een
jongen van Altenhaus. Jern heeft goed laten zien wat hij in huis heeft,
met een flink hoofdheupzwaai op links en later kon hij zelfs achterman
worden en voor het eerst heeft hij zijn tegenstander tot twee keer toe
van de grond uitgetild en achterover (ceintuur) gegooid. Uiteindelijk
werd hij tot winnaar uitgeroepen vanwege technisch overwicht.
Het was een goed georganiseerd toernooi en een erg leuke ervaring.
Het was een beetje ver weg, maar het was erg gezellig. 7 juli staat
Ladenburg nog op het programma en daarna zal de zomerstop gaan
beginnen.

Jern met oorkonde
Prijsuitreiking
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CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

NEDERLANDS RECORD
Jurgen van Berkum evenaarde het Nederlands record verspringen M50 door op
1 juli in Barendrecht met 6,19 m (zie ook clubrecords hieronder).

CLUBRECORDS
Sophie van der Spoel leverde tijdens een avondwedstrijd van DAK in Drunen op
donderdag 21 juni een mooie prestatie bij het hinkstapspringen. Ze overbrugde een afstand van
10,36 m en verbeterde daarmee het clubrecord voor meisjes junioren B met 8 cm. Het oude record
stond al sinds 1991 op naam van Inge Barends.
Irene Vink liep tijdens de Fortius Track Meeting op donderdagavond 14 juni een snelle 3000 meter.
Met haar tijd van 12:32,66 verbrak zij de clubrecords in de categorieën V45, V50 en V55.
Cristy Pieter sprong tijdens de competitiewedstrijd van 30 juni in Gorinchem 5,07 m. Met die afstand
evenaarde zij het clubrecord voor meisjes junioren D. Het clubrecord voor MJD staat al sinds 1995
op naam van Kyra Pabbruwee.
Jurgen van Berkum evenaarde tijdens de competitiewedstrijd voor senioren op 1 juli in Barendrecht
met 6,19 m het Nederlands record M50. Dat was uiteraard ook een clubrecord M50, maar dat niet
alleen: ook als M35, M40 en M45 had Jurgen nooit verder gesprongen en de prestatie geldt dan ook
in al deze categorieën als clubrecord.
In diezelfde competitiewedstrijd werd de
4 x 400 m estafetteploeg van de
vrouwenploeg van Fortius gevormd door
vier meisjes junioren B:
Sophie van der Spoel
Tes van Noort
Marit Uilhoorn
Miranda van Dijk
Dit viertal zette 4:25,51 op de klokken. Het
clubrecord 4 x 400 m voor meisjes
junioren B was vacant, daarom is het een
clubrecord in die categorie.

Op de foto voor het clubrecord:
Marit, Miranda, Tes en Sophie.
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Tijdens de werpvijfkamp van dinsdag 19 juni werden acht clubrecords verbeterd dan wel gevestigd.
Joop van den Brink verbeterde drie van zijn nationale records M85, maar daar het een onderlinge
wedstrijd was, tellen de nieuwe prestaties niet als Nederlands record. Hieronder een overzicht van de
acht mastersclubrecords.
Clubrecords

nieuw

oud

Vrouwen 45
kogelslingeren
werpvijfkamp

Jenine Katsman
Jeanine Katsman

24,64 m
2305 p

24,45 m
2146 p

Vrouwen 70
kogelslingeren
werpvijfkamp

Dini Grootenboer
Dini Grootenboer

17,70 m
2444 p

15,43 m
------

Mannen 60
gewichtslingeren

Albert Lammers

14,41 m

9,53 m

Mannen 85
gewichtslingeren
kogelslingeren
werpvijfkamp

Joop v.d. Brink
Joop v.d. Brink
Joop v.d. Brink

9,95 m
21,40 m
3006 p

9,42 m
20,41 m
3005 p

Ook 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/uitslagenfortius/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.

[Advertentie]
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BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

Nederlandse titel voor Saskia van der Boor
Van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni werden in
Emmeloord de Nederlandse kampioenschappen voor
junioren (A/B) gehouden, waaraan zeven
Fortiusatleten deelnamen. Saskia van der Boor
sleepte met 3,50 m de Nederlandse titel op het
onderdeel polsstokhoog in de wacht. Op het podium
werd zij geflankeerd door Fortius’ gastlid Mirte Kok,
die uitkomt voor het Rotterdamse PAC. Ook Mirte had
3,50 m gesprongen, maar omdat Saskia alle hoogtes
in één keer had gehaald en Mirte meer pogingen
nodig had gehad, ging het goud naar Saskia.
Tibo Visser (JJB) kwam in het NK-weekend als eerste
Fortiusatleet in actie, want hij moest reeds op
Saskia van der Boor in haar nopjes tijdens de
vrijdagmiddag de series 800 meter lopen om zich te
polshoogwedstrijd die haar de titel zou brengen.
plaatsen voor de finale. De finale werd op zaterdag
gelopen. Tibo knokte voor een podiumplaats, maar
kwam net iets tekort. In 1:59,31 werd hij vierde.

Tibo Visser arriveert voor zijn 800 m.

Saskia op de hoogste trede van het ereschavot.
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Bij het polsstokhoogspringen voor
jongens B kwam ook Duane van
Dijkhuizen op de ondankbare vierde
plaats terecht. Er had meer in gezeten
als hij niet gedupeerd was geweest door
een domme juryfout. Op de cruciale
hoogte van 4,20 m stonden de staanders
ongelijk (50 en 65 diep) waardoor hij
afsprong. Na het indienen van protest
kreeg hij weliswaar een vervangende
poging toegewezen, maar dat kon de
misser niet meer goedmaken. Ondanks
een mooi persoonlijk record van 4,15 m
was het balen voor Duane, want de
nummers 2 en 3 hadden diezelfde
hoogte gesprongen, maar met iets
Duane Dijkhuizen en fraaie stijl over de lat.
minder foutsprongen.
Op zondag werd de 200 meter verwerkt, waar Fortius twee sprinters in de strijd had: Levi Casilio
(JJA) en Quinten van der Elst (JJB). Levi plaatste zich in een persoonlijke toptijd van 23,20 voor de
halve finale. Quinten sneuvelde in de series met een tijd van 23,85. In de halve finale liep Levi 23,41,
wat niet snel genoeg was om in de finale te geraken.
Karlijn Schouten werd bij het polsstokhoogspringen voor meisjes junioren B negende met 3,00 m. Op
de hoogste trede van het ereschavot stond de sterke C-juniore Thyra van Diemen, alweer een gastlid
van Fortius. Zij komt op wedstrijden uit voor het Zoetermeerse Ilion.

COMPETITIENIEUWS
Met niet minder dan vier competitieploegen die zich hebben geplaatst voor een landelijke finale heeft
Fortius het dit jaar heel goed gedaan. Die vier ploegen zijn: het mannenteam én het vrouwenteam in
de masterscompetitie, het team van de jongens junioren B en het team van de meisjes junioren D.
Deze ploegen slaagden er na de voorronden alle vier in om bij de eerste twaalf in de landelijke stand
te komen. In de seniorencompetitie 3de divisie lukte het ook onze vrouwenploeg om bij de beste
twaalf te komen, maar in de seniorencompetitie leidt dat niet automatisch tot een finaleplaatsing.
Slechts de beste zeven ploegen uit de 3de divisie komen in de promotie-/degradatiewedstrijd met de
2de divisie. Een mooi doel voor volgend jaar.
Locaties finales
Het laatste nieuws is dat nu ook de locaties van alle competitiefinales bekend zijn. De meisjes
junioren D gaan op 8 september naar Gorinchem, de jongens junioren B gaan op 16 september naar
Eindhoven en de vrouwen en mannen masters gaan op 23 september naar Breda.
Derde competitiewedstrijd Junioren CD
Fortiusteam in een competitie met 218 deelnemende
ploegen. De finale wordt op 8 september ook weer in
Gorinchem verwerkt.
In de poulewedstrijd in Gorinchem werd het team
tweede. Team 2 van de D-meiden werd er achtste.
De jongens junioren D van Fortius werden vierde en

Na de jongens junioren B en de mannen en vrouwen
masters, is het ook de meisjes junioren D van Fortius
gelukt om zich te plaatsen voor de landelijke
competitiefinale. Na de derde en laatste voorronde
van zaterdag 30 juni in Gorinchem staan ze landelijk
op de achtste plaats. Een knappe prestatie van dit
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zijn landelijk geëindigd op de 41ste plaats van de 217
ploegen, wat zeker geen slecht resultaat is. Het
tweede team van de jongens junioren D werd op de
baan van Typhoon achtste. De jongens junioren C
werden er vijfde en de meisjes junioren C zesde.
Er werden veel persoonlijke records verbeterd door
de Fortiusatleten. Cristy Pieter evenaarde met 5,07
m het clubrecord verspringen, en dat nog wel bij
tegenwind. Ze verbeterde bovendien haar persoonlijk
record op de 60 meter naar 8,41. Anniek de Lange
verbeterde haar persoonlijke records op dezelfde
onderdelen: 8,52 op de 60 m en 4,80 m ver. Merel
Dielessen uit team 1 en Fanny Louwman uit team 2

sprongen beiden 1,40 m hoog en wonnen daarmee
samen de wedstrijd. Savannah Bailey kogelstootte
10,28 m. Op de 60 m horden werd Merel (11,41) op
de voet gevolgd door Yoni Markesteijn (11,43).
De jongens D boekten een goed resultaat op de 4 x
80 m estafette: een derde plaats in 45,80. Bij het
speerwerpen deed Sven Hurkmans het met 31,99 m
goed.
De ploeg van de jongens junioren C kent enkele
sterke atleten, maar was helaas onvolledig. De ploeg
van de meisjes junioren C was evenmin compleet. In
deze teams ontbrak een estafetteploeg.

Derde competitiewedstrijd senioren
Op zondag 1 juli werd in Barendrecht de derde en
laatste voorronde in poule 13 van de seniorencompetitie 3de divisie verwerkt. Het 1ste vrouwenteam
van Fortius is na deze wedstrijd doorgestoten naar de
12de plaats in de landelijke stand. In de competities
voor junioren en masters betekent een plaats bij de
eerste twaalf automatisch kwalificatie voor de finale,
maar in de seniorencompetitie ligt dat iets
ingewikkelder. De beste zeven ploegen uit de 3de
divisie komen in een promotie-/degradatiewedstrijd
met de laatste vijf ploegen uit de 2de divisie.
Hoe dan ook, een twaalfde plaats in deze competitie
met 71 ploegen is een prima resultaat en het geeft
aan dat het doordringen tot de promotiepoule volgend
jaar niet onmogelijk hoeft te zijn.
In de poulewedstrijd op de baan van CAV Energie
werd het eerste vrouwenteam van Fortius derde.
Bovendien was er een compleet tweede vrouwenteam dat het met een dertiende plaats in Barendrecht
lang niet slecht deed. Het mannenteam was helaas
niet volledig en kon de opmars in de competitie niet
voortzetten. In de landelijke stand is de ploeg teruggezakt naar de 25ste plaats.
Het was erg warm en een dwarrelende wind

beïnvloedde de prestaties soms voordelig en soms
nadelig. Enkele opvallende prestaties: Dale Casilio
11,53 op de 100 m; Levi Casilio (JJA) 23,17 op de
200 m. Tibo Visser (JJB) 1:59,79 én een overwinning
op zijn grote concurrent Brik van Dusseldorp van
Atledo op de 800 m. Milet Hoornaar 12,94 op de
100 m (met + 2,5 m/s wind) en 26,98 op de 200 m
(zonder windvoordeel). Miranda van Dijk (MJB) 63,44
op de 400 m. Jeanine Katsman 24,64 m bij het
kogelslingeren, op de centimeter nauwkeurig
dezelfde prestatie als haar onlangs geworpen
clubrecord V45. Tes van Noort (MJB) 1,55 m hoog.
Sabine Simoiu (V35) 4,83 ver.
Jurgen van Berkum evenaarde met 6,19 m het
Nederlands record M50. Even leek het erop dat hij
het record met 2 cm gebroken had, maar na
nameting met een stalen meetlint werd de
gesprongen afstand vastgesteld op 6,19 m.
De 4 x 400 m estafetteploeg van de vrouwenploeg
van Fortius bestond uit vier meisjes junioren B:
Sophie van der Spoel, Tes van Noort, Marit Uilhoorn
en Miranda van Dijk. Dit viertal zette 4:25,51 op de
klokken, een clubrecord voor meisjes junioren B (zie
foto in de rubriek clubrecords).

Jurgen van Berkum wint zilver op
nationale mastersmeerkamp
Enkele weken nadat Jurgen van Berkum het
Nederlands record tienkamp M50 op zijn naam
schreef, werkte hij op 6 en 7 juli op de nationale
mastersmeerkampen in Best opnieuw de volledige
meerkamp af. Een nieuwe verbetering van het record
zat er dit keer niet in, maar hij scoorde wel een toch
nog respectabel puntenaantal van 7522. In het
overall klassement van het nationale kampioenschap,
waarin alle categorieën met een bij hun leeftijd
Jurgen van Berkum, achterste rij, derde van links.
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behorende puntentelling werden samengevoegd, viel hem een eervolle tweede plaats ten deel. De overall
winnaar was de 65-plusser Wim Threels van GAC Hilversum, eveneens een absolute topper binnen de
mastersatletiek.

Uitslagen overige wedstrijden
De meeste uitslagen van wedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze website
gepubliceerd onder “uitslagen”: https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius
Hieronder een samenvatting van de uitslagen van de afgelopen weken.
In het weekend van 9 en 10 juni werd op het Stadhuisplein in Rotterdam polsstokhoog gesprongen.
Aan deze wedstrijd namen zeven atleten van Fortius deel. Duane van Dijkhuizen (JJB) verbeterde
zijn persoonlijk record met 1 cm naar 4,01 m. Zijn jongere broertje Yuma (JJD) sprong met 2,41 m
ook een persoonlijk record. Saskia van der Boor (MJA) ging over 3,21 m. Nynke Kuipers (MJC)
sprong 2,61 m. Voor Karlijn Schouten (MJB) staat 2,51 m in de uitslagen genoteerd en ook Kaan
Mollaoglu (JJB) ging over die hoogte heen.
Vijf dagen nadat ze Nederlands kampioene bij de junioren A was geworden, deed Saskia van der
Boor in Utrecht mee aan het NK polsstokhoogspringen voor senioren vrouwen. Het onderdeel werd
op donderdag 21 juni in het hartje van de stad vlakbij de Utrechtse dom gehouden. Saskia werd er
zesde met 3,30 m.
Op donderdagavond 5 juli werd door Rotterdam Atletiek op de Nenijtobaan de vierde wedstrijd in het
Run2day Rotterdam baancircuit georganiseerd. Aan de hoofdafstand, de 1500 meter, nam van
Fortius slechts één loper deel: Johan van der Hoek (MSen) liep de afstand in 5:52,21. Carine Banga
(V50) liep de 100 m in 14,93 en staat daarmee met stip op de tweede plek in de 10-bestenlijst V50.
D-juniore Julia van Dorp liep de 100 m in 15,03 en wierp 21,22 m met de discus. De discuswerpers
Ruben van Ameijden (M35) en Robert Florusse (M40) gooiden het projectiel naar respectievelijk
38,09 m en 35,79 m.

KOPIJ INSTUREN? JA GRAAG
Om het de redactie wat makkelijker te maken zodat u de nieuwsbrief wat sneller in de bus hebt
vragen wij bij het insturen van kopij een paar regels in acht te nemen:
Tekst:
•
•
•
•
•

zo veel mogelijk in bijgestuurde WORD files
stuur geen pdf, tenzij het een bestaande poster of folder betreft
plaats geen kant en klare tekst in een mail-editor, behalve een melding die we zelf moeten verwerken,
zoals een persoonlijke wedstrijdprestatie
gebruik zo weinig mogelijk extra formatering: houd het simpel, liefst geen extra spacings tussen
paragrafen, voeg eventueel zelf een witlijn in waar nodig, gebruik enkele regelafstand en harde returns
na een paragraaf
gebruik geen embedded illustraties, maar stuur illustraties in aparte files, dus geen foto’s in een
document klussen, we moeten het er dan toch weer uit halen en dat komt de resolutie niet ten goede.

Foto’s en dergelijke:
•
•

Stuur deze apart in een gangbaar formaat, bij voorkeur jpeg (of gif voor vectorplaatjes)
Beperk de filegrootte tot maximaal 300 KB; foto’s van 5 MB blazen de nieuwsbrief op zodat niet
iedereen deze meer kan downloaden van de site. Schermresolutie voor foto’s is voldoende.
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

In de vorige nieuwsbrief vermeldden we dat Teus van Os een
marathon had gelopen in 4:16:24, maar dat we niet wisten waar
dat was. Naar nu blijkt stond dat er in de mail met kleine lettertjes
onder en die bleken mij te zijn ontgaan. Mijn excuses, het betrof
hier de marathon van Tilburg op 13 mei. Afgelopen maand stond
voornamelijk in het teken van thuiswedstrijden, de Inner Circle
Run in H.-I.-Ambacht en de Zoomer Wantijrun in Dordrecht.
Uw bijdragen voor de volgende nieuwsbrief moeten uiterlijk op 15
september binnen zijn op nieuwsbrieffortius@outlook.com.

Foto Jos Nieuwland

Wedstrijden in juni en juli
De eerste wedstrijd in de periode van 16 juni t/m 8 juli was ook op 16 juni. In Dieren deed Ewoud van
Houwelingen mee aan de 25 km lange Veluwezoomtrail. Hij finishte bij de M35 op de 31ste plaats en
deed er 2:22:50 over.
Op 21 juni was er weer veel deelname aan de Inner Circle Run in Hendrik-Ido-Ambacht. Hoewel er in
de uitslagenlijst geen plaatsingen werden gegeven konden we zelf nog wel tot tien tellen om te
constateren dat zowel op de 5 km als op de 10 km de hoofdprijs naar Fortius ging. Daar tekenden
Annemarie Kersbergen en Nay Seddik voor. Het was wel weer even zoeken en kopiëren uit de
uitslag, maar zonder te beweren volledig te zijn heb ik de volgende namen gevonden.
Uitslagen:
5 km dames:
1. Annemarie Kersbergen 18:39
3. Marit Uilhoorn
21:38
Marie-Louise Ruben
24:34
Mirjam Flach
25:37
Wendy Zijderveld
26:55
Lisette Brilman
27:04
Angelique Waisfisz
28:10
Maria Hurtado Blanco
28:14
Maaike Damsteeg
29:30
Simone Postma
29:33
Arienne Korver
29:42
Yvonne Brilman
30:12
Caroline Kemper
30:26
Sabine Derksen
30:49
Karla Blommaert
31:43
Simone Glastra
35:25
Jolanda Molmans
35:26
5 km heren:
Jeffry de Ridder
Freek Bosveld
Twan van der Wel

18:57
20:20
21:26

Edwin Karreman
Wietse Ritskes
Jelmer Visser
Bart Melsert

24:27
26:24
27:58
28:15

10 km dames:
1. Nay Seddik
Anna van Stigt
Irene Vink
Laura Breeman
Eliza Damsteeg
Toos Volmer

41:57
43:37
44:24
48:35
50:18
50:34

10 km heren:
4. Vincent Langendam
6. Tom Wortel
Joost Goedegebure
Cor Hamels
Sjon Vos
Danny van de Fijnaart
Marcel Ruben
Carlo Bevers
Marco Huijsdens

34:11
36:00
40:56
41:19
42:27
43:09
43:37
44:14
45:44
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Dick Bravenboer
Dick van Kerkhof
Henk-Jan Vogelaar
Daan van Strien
Sjoerd Visser
Jan Brilman
Fons van de Kar
Albert Klerk
Arie Nouwen
Mark Spiljard
Arjan van Die
Dick Recourt
Rolf Ketelaar
Ton Wulfert
Teus van Os
Jan van Nes
Lammert Gort
Leo Fioole
Dennis Kanselaar
Ron de Roo
Theo Schefers
Dick Piket
Herman Schot

45:53
46:08
46:44
46:54
47:34
48:51
49:48
49:49
49:56
50:05
50:08
50:31
50:33
50:36
50:51
50:58
50:59
52:09
52:44
54:23
58:00
58:01
1:01:45

De volgende wedstrijd in het Grote Rivieren Loopcircuit was op 23 juni in Herwijnen. Het ging hier om
de 10 km lange Lingewaalloop. Bij de MSen bleef Anco Oomsen met zijn vierde plaats net buiten het
podium (35:02) en volgde Tom Wortel als vijfde (36:17). Bij de M35 ook twee Fortiusdeelnemers:
Lennaert den Hoed werd in 38:44 zesde en Jeffry de Ridder in 40:27 negende. Bij de M45 noteerden
we Wilfred Krol (23ste in 42:47), Dick van Kerkhof (39ste in 46:27) en Erik Jan Rem (45ste in 47:57).
Kees Gladpootjes vertegenwoordigde Fortius bij de M55 en bracht het tot de 38ste plaats in 55:37.
De zoekterm Fortius leverde als enig dame Toos Volmer op, die negende werd bij de V45 (51:40).
Voor deze ene keer heb ik nog even de uitslag op andere Dordtenaren gecontroleerd. Daar kwam uit
dat Annemarie Kersbergen tweede is geworden bij de VSen (39:06) en Nay Seddik won bij de V35
(41:39). Ellen Visser werd vijftiende bij de V45 in 55:38. Dames, maar ook heren, graag inschrijven
onder de naam Fortius zodat het zoeken beloond wordt. Het is voor de redactie onmogelijk om ook
nog eens op woonplaats te gaan zoeken, vooral omdat wij leden van buiten Dordt hebben en omdat
er mensen uit Dordt meedoen die geen lid zijn. Hoe groter de deelname hoe meer tijd dit kost. Dus
voortaan goed controleren of er bij de inschrijving wel Fortius achter je naam staat.
Op 24 juni waren Albert Martens en Hans van Ginneken afgereisd naar Roosendaal voor de halve
marathon. Albert werd 28ste bij de M45 in 1:54:30 en Hans achttiende bij de M55 in 2:00:43.
Woensdagavond 4 juli werd, met start en finish op onze eigen baan, de tweede editie van de Zoomer
Wantijrun gelopen. Het was warm, maar toch iets minder warm dan tijdens de eerste editie vorig jaar.
De langste afstand werd iets uitgebreid naar 10 EM en er waren een paar honderd deelnemers meer
dan vorig jaar. De langste afstand werd eerst weggeschoten en na steeds tien minuten gevolgd door
de 10 km en de 5 km. Door deze opzet finishten lopers van verschillende afstanden door elkaar en
was het voor de toeschouwers moeilijk waar te nemen wie in welke categorie op welke plaats
eindigde. Het computersysteem had daar minder moeite mee en dus hebben we wel een correcte
uitslag voor elke afstand en onderverdeeld in vrouwen en mannen. Uiteraard zaten er veel
Fortiusleden tussen, maar omdat dit niet vermeld werd in de uitslagen en de redactie onmogelijk alle
leden bij naam kan kennen, beperken we ons tot de top van de klassementen en enkele ons
bekende namen.
De 10 EM werd zowel bij de vrouwen (Nay Seddik in 1:10:47) als bij de mannen (Ruben Scheurwater
in 55:04) gewonnen door Fortius. Bij de vrouwen zagen we verder Anna Stigt op de derde plaats
(1:16:10) en Marie-Louise Ruben op de achttiende plaats (1:33:19). Bij de mannen werd Tom Wortel
vijfde in 1:03:03. Verder noteerden we: 21 Sjon Vos in 1:14:43; 30 Leon Goor in 1:17:08; 59 Ton
Wulfert in 1:22:30; 68 Jan Brilman in 1:23:54 en 87 Arie Pankras in 1:28:41.
Op de 10 km behaalde Gerda Huiskamp de tweede plaats in 46:47. Eliza Damsteeg werd achttiende
in 55:56 en Yvonne Brilman 54ste in 1:04:31.
Margriet Halberstma won de 5 km bij de dames in 22:06. Juniore Novi Hermus werd hier knap derde
in een fraaie 22:49. Er waren nog vier jeugdleden actief op de 5 km, waarover meer in de
jeugdrubriek. Bij de mannen werd Arie Nouwen 34ste in 24:33 en jeugdtrainer Daniël Hermus 53ste in
25:33.
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Wedstrijdkalender juli, augustus en september
Zoals gebruikelijk zijn er in de vakantiemaanden minder wedstrijden in de directe omgeving
van Dordrecht dan we tijdens de rest van het jaar gewend zijn. Maar er zijn wel veel meer
evenementen in de vakantiegebieden. Zoek ze op bekende sites zoals www.hardlopen.nl of
www.uitslagen.nl of vergelijkbare sites in het buitenland. Geef een extra dimensie en je
vakantie en laat ons er van meegenieten door je ervaringen op papier te zetten en naar de
redactie door te sturen.

Juli
18
29

Westkapelle
Zoetermeer

Stratenloop
Plassenloop 5 km

www.dynamica-sport.nl
www.roadrunnerszoetermeer.nl

Strandloop
Bradelierloop
Halderbergeloop
Seuterloop
Halve Marathon
BelsLijntjeLoop
Dorpsloop
5 en 10 km van
Groot Steenbergen

www.avflakkee.nl
www.bradelierloop.nl
www.avo83.nl
www.seuterloop.nl
www.avdeltasport.nl
www.gloria-atletiek.nl
www.dorpsloop.nl

Augustus
3
18
19
23
25
25
26
28

Ouddorp
De Lier
Oudenbosch
’s-Gravendeel
Burgh-Haamstede
Baarle-Nassau
Teteringen
Steenbergen

www.diomedon.nl

September
1
2
2
9
9
9
14
16
16
23
23
30
30

Noordeloos
Loop naar de pomp
Schoonhoven
Nazomerloop
Beneden-Leeuwen Dijkenloop
Barendrecht
Oude Maasloop
Gorinchem
Crazy River Run
Rotterdam
Leontien Ladies Run
Gouda
Singelloop
Breda
Tien van ‘t Aogje
Rotterdam
Maasstadloop
Amsterdam
Dam tot Dam Loop
Willemstad
Vestingloop
Bleiswijk
Rottemerenloop
Zoetermeer
Geuzenloop
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www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.avantri.nl
www.dijkensport.nl
www.cavenergie.nl
www.runabit.nl
www.leontien.nl/ladiesrun
www.singelloop.nl
www.detienvantaogje.nl
www.pac-atletiek.nl
www.damloop.nl
www.vestingloopwillemstad.nl
www.dekieviten.nl
www.geuzendag.nl/geuzenloop

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]

Nationale A-games 2018
Op zondag 17 juni werd in Soest de officieuze Nederlandse Kampioenschappen voor A-pupillen
georganiseerd. Drie Fortius atleten stonden hier aan de start.
Evy Wessels was goed op dreef maar eindigde twee keer net buiten het podium. Bij het verspringen
werd zij vijfde met een sprong van 4,20 meter en bij de 60 meter sprint vierde met een tijd van 8,94 s.
Maxim van Dorp deed mee op vier onderdelen: 60 meter sprint (29ste in een tijd van 9,95 s; 60 meter
horden (elfde in een tijd van 11,78 s); kogelstoten (16de plaats met 7,59 m) en de 1000 meter (22ste in
een tijd van 3:51,34).
Novi Hermus is wel gestart op de 1000 meter, maar halverwege helaas uitgestapt met een
knieblessure.

Inner Circle Run Hendrik-Ido-Ambacht
Donderdag 21 juni stonden er veel Fortius
pupillen aan de start van de puppyrun en
de Wisse Kidsrun tijdens de Inner Circle
Run. Hopelijk heb ik iedereen gevonden in
de uitslagen.
Bij de 600 meter puppyrun stond Pepa
Hermus aan de start bij de meisjes. Na een
hele snelle reactie bij de start is ze als 4jarige uiteindelijk gefinisht op plaats 41.
Daarna was het de beurt aan Anne
Schoester en Tula Hermus bij de 6/7jarigen. Tula werd daar zevende en Anne
31ste. In de categorie 8/9-jarigen liepen Lise
de Lange en Minke Schouten mee. Lise
finishte als vierde en Minke finishte op
plaats 24. Bij de jongens deden Luuk
Bosveld, Yerne Biesterveld, Leensey
Bilkerdijk en Sem Schoester mee die respectievelijk op plaats 1, 2, 5 en 46 eindigden.
De volgende categorie waren de meisjes van 10/11 jaar waar alleen Danine Markesteijn van Fortius
aan de start stond, maar dit wel erg goed deed en als allereerste over de finish kwam. Bij de jongens
was het Ruben van Roosmalen die op het podium mocht plaatsnemen op plek 2. Als laatste liep
Thomas van Roosmalen mee bij de 12/12-jarigen en finishte hier op de tweede plaats.
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Lingewaalloop Herwijnen
Zaterdag 23 juni stonden er tien Fortius jeugdatleten aan de start in Herwijnen voor de 17de
Lingewaalloop. Deze loop is de zesde wedstrijd uit het Toyota Schouten Grote Rivieren loopcircuit,
waar in het tussenklassement al veel podiumplaatsen zijn bezet door Fortius atleetjes.
De jongste deelnemers mochten starten over een ronde van 500 meter. Bij de jongens was het Noah
van Bezooijen die hier mee deed en finishte op de zesde plaats. Bij de meisjes stonden Anne
Schoester en de zusjes Tula en Pepa Hermus aan de start. Tula finishte als derde, Anne als vierde
en Pepa eindigde op de 21ste plaats.
De volgende categorie mocht de ronde tweemaal lopen. Bij de jongens won Luuk Bosveld de
wedstrijd, finishten Ruben van Roosmalen op plaats 2, Yerne Biesterveld op plek 4 en Sem
Schoester op plaats 12. Daarna liep Novi Hermus bij de meisjes mee en eindigde daar op de tweede
plaats.
Als laatste was Freek Bosveld aan de beurt voor een wedstrijd over drie rondes en deed dat heel erg
goed want hij kwam als allereerste over de finish en werd daardoor evenals zijn broer winnaar.

De podia bij de Lingewaalloop, met Luuk en Freek als winnaars en Ruben, Tula en
Novi een trapje lager. Onze fotograaf heeft wel een heel bijzonder standpunt
ingenomen om aan de privacywetgeving te voldoen. Zeker leuk voor een keertje, of
iedereen daar blijvend tevreden mee zal zijn is maar de vraag.

Zoomer Wantijrun
Net als vorig jaar deed de Zoomer Wantijrun zijn naam eer aan: een bloedhete woensdagavond om
een 5 of 10 kilometer te rennen en voor de echte bikkels de 10 Engelse Mijl.
Vijf Fortius jeugdatleten durfden het aan om de 5 kilometer af te leggen in een rondje over de
Wantijdijk en over het fietspad langs de N3 terug naar de baan. Freek Bosveld en Mees Schneider
deden niet veel voor elkaar onder: Freek finishte als 17de bij de mannen in een tijd van 22:43 en
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Mees als 19de in een tijd van 23:13 minuten. Luuk Bosveld liep samen met zijn moeder en eindigde
op plaats 147 in een mooie tijd van 33:29.
Bij de dames deed Novi Hermus goede zaken door op een derde plaats te finishen in een tijd van
23:19, terwijl Jil Vogelaar een nieuw persoonlijk record liep in 26:14.

Fortiusjeugd met deelnemende
ouders tijdens de Zoomer Wantijrun.

Vierde wedstrijd pupillencompetitie Fortius
Zaterdag 7 juli waren er verdeeld over de dag 82 Fortius-pupillen aanwezig op onze eigen baan in
Dordrecht om hun vierde wedstrijd af te werken van de pupillencompetitie. De temperatuur was hoog
en er stond geen wind, kortom een pittige sportdag voor zowel de atleetjes als de supporters.
Ondanks de weersomstandigheden heeft menig pupil één of meerdere persoonlijke records
verbroken, dus waarschijnlijk heeft Piet Barends het weer druk gehad om deze wijzigingen door te
voeren in de PR-competitie.
Bij deze wedstrijd nog een speciale vermelding voor Danine Markesteijn (MPA2). Met haar tijd op de
1000 meter (3:32,24) komt zij binnen op plaats 6 in de Top 10 lijst allertijden van de meisjes pupillen
A. Als laatste onderdeel stonden de estafettes op het programma. Bij het schrijven van dit stukje
waren hiervan nog geen uitslagen bekend, dus wie weet is er nog wel een clubrecord gesneuveld.

Tussenstand PR-competitie
Op de Fortius website is de tussenstand van de PR-competitie per 30 juni gepubliceerd onder de volgende
link: www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius/1437-tussenstand-pr-competitie-op-30-juni
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EIERKOEKEN

COLUMN
HENK NUGTEREN
No 130

Er hing een vreemd geurtje langs de baan tijdens de Zoomer Wantijrun van vorige week.
Het voelde heel vertrouwd, maar toch kon ik het niet meteen thuisbrengen. Dat was
achteraf wel logisch, want ik moest wel heel diep in mijn geheugen graven. Het had iets
te maken met logeerpartijen bij mijn grootouders, toen ik nog maar op de lagere school
zat. En ineens wist ik het: eierkoeken. Van oma kregen we altijd eierkoeken van de
warme bakker. Daar kon je dan zo lekker aan ruiken, daar werd je bijna high van. Opa
had ons uitgelegd hoe dat kwam. Je rook ammoniak. Dat ontstond door een chemische
reactie uit het rijsmiddel ammoniumcarbonaat. En de bakker van oma voegde heel veel
rijsmiddel toe, want de eierkoeken waren heel luchtig.
Drie dagen voor de Zoomer Wantijrun had het Russische voetbalteam Spanje
uitgeschakeld op het WK. Al snel werden de Russen er van beschuldigd te hebben
gesnoven aan in ammonia gedrenkte lappen. Dat zou de longcapaciteit verbeteren.
Ammonia (NH4OH) is een oplossing van ammoniak (NH3) in water en als je daar van
snuift, adem je dus het gas ammoniak in. Nu waren de Russen al vlak voor de
Olympische Winterspelen van Sotsji aan het experimenteren met het inademen van
gassen om de longcapaciteit te vergroten. Genoemd werd het zware edelgas xenon (Xe;
zie column 82). Of het hielp is niet bekend, we hebben er sindsdien weinig meer van
vernomen. Ze hebben blijkbaar niet stil gezeten, want nu komen ze met ammoniak.
Zouden er op onze baan al meteen atleten zijn die naar die middelen grijpen? Verboden
is het niet, zoals de Russen terecht opmerkten, ammonia en ammoniak staan niet op de
lijst van verboden middelen en het is in Rusland bij iedere apotheek of drogist te krijgen.
In Nederland kun je het zelfs in de supermarkt of bij de bouwmarkt kopen, het is namelijk
een doodgewoon reinigingsmiddel voor het ontvetten van oude verflagen. Wel verdund
gebruiken graag, want het is een bijtend spulletje, het vrijkomende ammoniak is een
giftig gas. Zou iemand de waarschuwing op de fles ‘Ouders pas op!’ interpreteren als
zijnde alleen gevaarlijk voor kinderen en dan toch een lapje en een fles hebben
meegenomen om bij de hoge temperaturen tijdens de loop wat meer longcapaciteit te
creëren? Of zou er iemand rondlopen op een dieet van eierkoeken, gewoon omdat
Sonja Bakker het ooit als een verantwoord tussendoortje heeft aanbevolen?
Gelukkig was het vreemde geurtje snel weer verwaaid, want ammoniak is een giftig gas
en kan de hersenen beschadigen. Er wordt een maximaal toelaatbare concentratie van
14 milligram per kubieke meter lucht aangehouden. Onze neus is een prima verklikker
want al bij 1 mg per kubieke meter nemen we de kenmerkende penetrante geur waar.
Zolang je niets ruikt is het dus voor wat ammoniak betreft wel veilig. Ook het beetje dat
uit eierkoeken komt, kan volgens experts niet echt kwaad.
Eierkoeken, ze zouden in de kantine verkocht moeten worden. Baat het niet dan schaadt
het niet.

18

AGENDA
JULI
Maandag 23

Dordrecht

Start werkzaamheden aan de atletiekbaan

Loon op Zand

Fortius Jeugdatletiekkamp

Dinsdag 4

Dordrecht

Onderlinge werpwedstrijden

Zaterdag 8

Gorinchem

Finale competitie Junioren CD

Zaterdag 15

Oud-Beijerland

Pupillencompetitie

Zondag 16

Eindhoven

Finale competitie Junioren B

Zondag 23

Breda

Finale competitie Masters

AUGUSTUS
Vrijdag 31/08
t/m zondag 2/09

SEPTEMBER

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 september 2018 op het volgende e-mailadres:
NieuwsbriefFortius@outlook.com

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van september 2018
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COLOFON
HET BESTUUR
Wij zijn in blijde verwachting
Voorzitter: Jan van Haren
Secretaris: Jan van Dalen
Penningmeester: Chris den Hartog
Leden: Bertus Harte
Ad van de Kamp
Martin Matse
Gos Koernap

van:
Een recente en complete foto
van het FORTIUS-bestuur

Verenigingsmanager: Johan Moree.

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

TRAININGSTIJDEN
Junioren AB, senioren, masters
Dinsdag
19:00 – 21:00 uur
Donderdag
19:00 – 21:00 uur
Zondag
10:00 – 12:00 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

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)
Woensdag
C en mini:
A1, A2 en B:

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

09:30 – 10:30 uur
17:00 – 18:00 uur
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

Fitness
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

Recreatieve loopgroep 2
Zaterdag
09:30 – 11:00 uur
Maandag
19:15 – 20:45 uur
Woensdag
19:15 – 20:45 uur

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

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

Recreatieve loopgroepen di/do (6 niveaus)
Dinsdag
19:15 – 21:00 uur
Donderdag
19:15 – 21:00 uur
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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 – 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
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/trainingenfortius/fitness/groepslessen

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
Dinsdag
Vrijdag
Vrijdag

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

Logo door Elise Beljaars
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