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VAN DE REDACTIE
[door Henk Nugteren]

Beste lezers,
De laatste Fortius Nieuwsbrief voor de zomervakantie
ligt weer voor u. Na alle competitievoorrondes rest ons
KARLIJN SCHOUTEN
na de vakantie nog de Meisjes-D en de Heren Masters
EN
in de finales. We brengen hier de verslagen van de
DUANE DIJKHUIZEN
diverse competitiewedstrijden.
Verder zijn we weer gestart met interviews, het eerste
NEDERLANDS KAMPIOENEN
POLSSTOKHOOGSPRINGEN
naar aanleiding van de stormachtige progressie die
BIJ DE JEUGD
polsstokhoogspringster Karlijn Schouten momenteel
doormaakt.
INTERVIEW MET KARLIJN
Ook doen we verslag van de twee belangrijkste
wegwedstrijden in onze regio van de laatste maand, de
Zie pagina 6
Inner Circle Run en de Zoomer Wantijrun.
En uiteraard alle bekende rubrieken.
Stuur verslagen, foto’s, op- en aanmerkingen en andere kopij naar de redactie voor de
uiterste inzenddatum van 15 juli 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
• Op 5 mei 2020 wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd. Omdat het een lustrumjaar is, is dit een nationale feestdag. Vanuit het Oranjecomité Dordrecht is het verzoek aan
Fortius gedaan om, zoals 5, 10 en 15 jaar geleden, de bevrijdingsvlam door atleten, in estafette
vorm, op 5 mei 2020, 00.00 uur op te halen in Wageningen en over te brengen naar het
Merwesteijnpark om in de middag bij het Oorlogs-en bevrijdingsmonument De Levensboom van
de Dordtse kunstenaar Hans Petri, het bevrijdingsvuur te ontsteken. Fortius wil hier graag gehoor
aan geven. De trainingscoördinator Toos Volmer heeft zich bereid gevonden, waarvoor dank, om
de organisatie op zich te nemen. Wil jij haar helpen of meelopen, begeleiden, sponsoren of
andere ondersteunende werkzaamheden verrichten, geef je dan op via het emailadres
info@fortiusdrechtsteden.nl.

• Het bestuur heeft besloten tot de aanschaf van een tweede Automatische Externe Defibrillator
(AED) en deze te plaatsen in de kantine van Fortius. De eerste AED hangt in de hal, maar mocht
er een hartstilstand plaatsvinden op de atletiekbaan, dan rent men meestal voor hulp naar de
kantine, waar het apparaat op een duidelijke zichtbare en goed bereikbare plaats wordt
opgehangen. De SOAR heeft toegezegd om de gedateerde AED in sporthal gelijktijdig te
vervangen voor een zelfde apparaat. In het najaar zullen er weer (herhalings)instructies
reanimatie en gebruik van de AED gepland gaan worden. In eerste instantie zijn deze trainingen
bestemd voor de trainers, instructeurs, toezichthouders en kantinemedewerkers. Heb jij nu al
interesse dan kan dit al opgegeven worden via het emailadres info@fortiusdrechtsteden.nl.

• Tijdens de zomervakantie van 22 juli t/m 1 september 2019 geldt er een beperkte openstelling
van de Reeweghal. Daarnaast zijn er afwijkende lestijden van de groepslessen. Om teleurstelling
te voorkomen raadpleeg de mededelingen hierover op de website van Fortius.
http://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/home-oud/1669-zomersluiting-fortius-reeweghal-2019.

• Al heel wat jaren volgt Fortius het project Train de Trainer (het programma van bijscholingen van
de atletiektrainers). Per 1 januari 2019 is de NKS, die dit mede verzorgde, als sportorganisatie
gestopt. De organisatie Fagel Sportadvies heeft alle rechten en plichten van het Train de Trainer
project overgenomen. Gezien het belang dat het bestuur hecht aan het niveau van onze
atletiektrainers heeft Fortius zich aan Fagel Sportadvies verbonden. De trainingscoördinatoren
zullen actief de trainers stimuleren om zich periodiek te laten bijscholen. Martin Matse en Toos
Volmer kunnen informatie over de bijscholingen verstrekken.

• Vanuit de lopers van de A-groep van de dinsdag- en donderdagavond is de wens geuit om de
prestaties en ambities op een hoger niveau te brengen, waardoor in (inter)nationale wedstrijden
(zowel baan als weg) podiumplaatsen en records tot de mogelijkheden gaan behoren. Door
Martin Matse is er een plan opgesteld om hiertoe te komen. Binnen het bestuur is hierop
verheugd gereageerd en heeft men met het plan ingestemd. Martin is of zal het plan
communiceren naar de trainers en atleten.

• Mij rest nog aan alle leden en vrijwilligers van Fortius een fijne vakantie toe te wensen!
Met vriendelijke groet,

Jan van Dalen
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secretaris Fortius

CLUBRECORDS EN RANGLIJSTEN
[door Joke Torbijn]

CLUBRECORDS
Duane van Dijkhuizen sprong zaterdag 15 juni tijdens een polsstokhoogwedstrijd in Papendrecht 4,40 m. Hij verbeterde met die hoogte het clubrecord
bij zowel de junioren B als de junioren A. Het clubrecord voor junioren B stond
reeds op zijn naam en hij verbeterde dat met 20 cm. Het clubrecord voor
junioren A stond sinds 2006 met 4,31 m op naam van Rik van Leeuwen.
Tijdens een polsstokhoogwedstrijd op 14 juli op onze eigen baan liet Duane de
lat nog eens 1 cm hoger leggen. Hij slaagde in zijn recordpoging en bracht de
clubrecords voor JJB en JJA aldus op 4,41 m.
Tijdens de vijf-regio-ontmoeting op 30 juni in Gorinchem liep Cristy Pieter de 60 meter in 7,91 s,
waarmee ze haar clubrecord voor MJD 0,01 s scherper stelde. Bij het verspringen werd 5,47 m voor
haar opgemeten, wat een verbetering van haar clubrecord was met 4 cm.
Op de Trackmeeting in Rotterdam op donderdagavond 4 juli liep Anniek de Lange de 100 meter in
13,23 s en verbeterde met die snelle tijd het clubrecord MJD op deze voor D-meisjes incourante
afstand. Het oude clubrecord stond met een handgeklokte tijd van 13,5 s al sinds 1987 op naam van
Inge Barends.
[Advertentie]

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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IN GESPREK MET KARLIJN SCHOUTEN
Interview – In de schijnwerper

[door Henk Nugteren]

Jaren geleden publiceerden we in de toen nog Parthenon Nieuwsbrief elke maand een interview met
een clublid. Dat kon een succesvol atleet zijn, een bestuurslid, een vrijwilliger of een recreatieve
wandelaar. Iedereen die wilde kon aan bod komen. Op een bepaald moment stopte onze laatste
interviewer ermee en konden we ook nauwelijks nog kandidaten vinden die tot een interview bereid
waren. We hadden bijna iedereen gehad. Bij de fusie is er verschillende malen een oproep geplaatst
voor nieuwe interviewers, bijvoorbeeld een met zijn oorsprong in Hercules om oud-Parthenonleden te
interviewen en omgekeerd. Het idee was dat dit de integratie binnen het nieuwe Fortius ten goede
zou komen. Helaas heeft zich toen niemand aangemeld.
De redactie is van mening dat interviews zich bij uitstek lenen voor de nieuwsbrief, meer nog dan
wedstrijdverslagen en aankondigingen omdat die sneller kunnen worden aangeboden via de website.
Vandaar het idee om de oude rubriek In de schijnwerper weer nieuw leven in te blazen. De bedoeling
was om hier in september mee te beginnen, maar vanwege een reden die hieronder duidelijk wordt,
is hier al het eerste interview. Enige ervaring met het interviewen en schrijven van de stukjes heb ik
wel, maar dat dateert van lang geleden. Toch ga ik hiermee nu beginnen bij gebrek aan andere
vrijwilligers, maar een ieder die het zou willen en kunnen overnemen is van harte welkom.

In gesprek met Karlijn Schouten
De eerste die we in hopelijk een
vaste rubriek gaan interviewen is
Karlijn Schouten. Wie website en
nieuwsbrief het laatste half jaar
nauwlettend heeft gevolgd, zal het
niet ontgaan zijn dat Karlijn er vaak
prominent in voorkomt. Soms vind ik
bij de zoekterm Karlijn in een nieuwsbrief meer dan twintig hits. En dat
komt omdat zij een stormachtige
ontwikkeling heeft doorgemaakt op
het nummer polsstokhoogspringen.
Het begon dit jaar op 26 januari met
een indoor sprong van 3,90 m in
Zoetermeer, waarna ze op 16 februari in Apeldoorn bij de NK indoor
vierde werd bij de dames met een
sprong van 3,80 m. In de buitenlucht
vestigde ze het Fortiusclubrecord bij
zowel de meisjes A als de dames met
3,85 m op 30 mei in Vught. Haar
laatste wapenfeit was de gouden
Karlijn op de hoogste trede van het podium op de NK Junioren. Zij wordt
medaille op het NK junioren op 29
geflankeerd door Fleur van der Linden (tweede) en Fortiusatlete Saskia
juni in Alphen aan de Rijn, waar ze
van der Boor (derde).
wederom 3,85 m sprong (zie ook
Baan & Indoor). Al deze prestaties, maar vooral het voorgenomen vertrek van Karlijn naar Amerika, waren
aanleiding dit interview nog voor de zomer te doen.
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junioren. En die drie jaar training werd vorig jaar
ook nog onderbroken door een hinderlijke en
langdurige blessure. Tijdens een wedstrijd in
Gorinchem kwam zij ongelukkig naast de mat
terecht, waaraan ze een pijnlijke arm overhield die
haar belemmerde vrij te kunnen springen. Pas na
een half jaar werd de juiste diagnose gesteld en
moest een operatie uitkomst bieden. Met nog een
revalidatieperiode erbij is heel veel tijd verloren. Je
zou dus kunnen zeggen dat Karlijn zo maar uit het
niets deze winter 3,90 m sprong. Maar dat is
natuurlijk niet helemaal juist, want ze dankt haar
prestaties nadrukkelijk aan wat ze tijdens haar
eerste jaar bij Fortius geleerd heeft van polsstokhoogtrainer Nils Mulder en de laatste twee jaar van
Arno Tavenier. Verder speelden Ricardo Hill voor
de sprint en Piet voor de krachttraining een belangrijke rol, en vooral niet te vergeten de gezellige
groep waarin ze bij Fortius kon trainen. Op dit
moment traint ze al vijf tot zes keer per week.
Dat zal ze allemaal in Amerika wel eens missen als
ze daar weer helemaal opnieuw in een nieuwe
groep moet gaan trainen. Maar Karlijn kijkt liever
vooruit, ze heeft al skype-contact gehad met haar
Amerikaanse trainer en ze heeft er het volste
vertrouwen in dat ook het nieuwe materiaal – ze
hebben daar andere merken polsstokken – geen
probleem zal geven.

In een mail vroeg ik Karlijn of ze prominent in de
nieuwsbrief zou willen staan. Ze reageerde meteen
enthousiast en een afspraak was snel gemaakt. Op
een woensdagmiddag hadden we een uur voor de
training in de Fortiuskantine een gesprekje over
polsstokhoogspringen. Uit alles blijkt dat Karlijn,
ondanks dat ze de aandacht nog nieuw en heel
spannend vindt, precies weet wat ze wil en daar
ook volledig voor gaat. Ze zegt dan ook zelf dat
haar doorzettingsvermogen haar allersterkste punt
is.
En doorzettingsvermogen zal ze nodig hebben als
ze op 17 augustus naar de USA vertrekt voor
minstens een jaar trainen en studeren aan de
Austin Peay State University (APSU) in Clarksville,
Tennessee, USA. Via een organisatie die (sport)
uitwisselingen coördineert, werd Karlijn’s bio op
een website geplaatst waaruit coaches van
Amerikaanse universiteitsteams haar konden
benaderen. De belangstelling bleek groot en na
intensief mailen en skypen met coaches bleven
uiteindelijk universiteiten in Tennessee en South
Alabama over. De keuze was moeilijk, maar het
werd dus de APSU in Tennessee.
Polsstokhoog staat hoog aangeschreven op de
APSU, want op de Track and Field pagina van de
APSU website verschijnt meteen Savannah Amato
met polsstok groot in beeld. Zij kwam in 2015
binnen op de APSU met een persoonlijk record van
3,75 m. Inmiddels heeft ze dat verbeterd tot 4,15 m
(indoor) en 4,17 m (outdoor). Maar ze mag nog
maar een jaar als student door en daarom moet het
gat worden opgevuld. Karlijn weet dus wat er van
haar verwacht wordt, maar dat zal geen probleem
zijn, want vier meter springen, dat is iets wat ze
eigenlijk al binnen een jaar wil doen. Wie weet,
misschien al tijdens de NK Senioren op 27 juli in
Den Haag. In Tennessee zal ze zich in ieder geval
nog een jaartje aan haar nieuwe trainingsmaatje
Amato kunnen optrekken.
Karlijn woont in Zwijndrecht met haar ouders en
twee broers en twee zussen. De meeste kinderen
uit het gezin zijn hun sportieve leven begonnen met
turnen, de sport van hun moeder. Op turnen viel
haar sprongkracht op en werd Karlijn geadviseerd
eens bij atletiek te gaan kijken, ook vanwege haar
resultaten bij diverse lopen. Ze was nog net geen
vijftien toen ze naar Dordt kwam, in de periode dat
Fortius tot stand kwam. Nu is ze zeventien en is ze
na nauwelijks drie jaar polsstokhoogtraining als
eerstejaars A-meisje al Nederlands kampioen bij de

Deze zomer behaalde Karlijn haar havodiploma
(Develsteijncollege, Zwijndrecht) en in Clarksville
gaat ze beginnen aan een BSc Finance, want
naast sporten moet er ook gestudeerd worden. Per
week vermeldt het rooster 15 credituren, de rest
van de tijd is voor zelfstudie en training. Wat haar
studie betreft laat ze zich graag verrassen, ook wil
ze nog niet weten met wie ze een kamer zal delen
op de campus. Ze ziet nog wel een beetje op tegen
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de hele dag Engels te moeten spreken, maar
omdat er geen andere optie is, zal ze ook dat snel
genoeg onder de knie hebben.

winter en iets warmer in de zomer. De universiteit
heeft een prima indooraccommodatie en ook het
universitaire wedstrijdcircuit geeft ruime mogelijkheden voor zowel indoor- als outdoorwedstrijden.
Met een sprong over vier meter is ze nog altijd ver
verwijderd van het Nederlandse record bij de
meisjes A dat met 4,30 m op naam staat van
Femke Pluim. Maar er is nog tijd genoeg, er kan
nog heel veel progressie gemaakt worden in een
jaar trainen aan een Amerikaanse universiteit, dat
hebben eerder Nederlandse atleten al laten zien.

De strijd om het Nederlands kampioenschap bij de
meisjes A was een spannende, zoals elders in
deze nieuwsbrief is te lezen. Het werd in de finale
ook vooral een tactisch spel met opponent Fleur
van der Linden van Prins Hendrik. Fleur had het
NK indoor al gewonnen, dus het was bepaald
geen gelopen race. Fleur koos op een gegeven
moment voor 3,80 m. Karlijn legt uit dat het
onlogisch zou zijn geweest om diezelfde hoogte te
kiezen omdat ze al meer foutsprongen had dan
Fleur. Mochten ze er beiden overheen gaan dan
zou Karlijn waarschijnlijk nog steeds tweede zijn
geworden. Dan was de keuze voor 3,85 m, die ze
immers al eerder had bedwongen (en ook 3,90 m
indoor) een betere voor een kans op de titel. In
overleg met trainer Arno werd hiervoor gekozen en
het pakte goed uit. Misschien heeft ze dat tactisch
inzicht wel van haar vader, die als eerste sport
schaken heeft.
Een andere keuze, die voor de aanvangshoogte, is
ook een belangrijke. Begin je te laag dan heb je in
de finale al veel sprongen gedaan, begin je te hoog
dan loop je de kans dat je nog niet goed in de
wedstrijd zit en zomaar de lat drie keer afspringt
ondanks dat de hoogte niet echt een probleem zou
moeten zijn. Ook wereldtoppers hebben dit
ervaren. Karlijn vertelt hoe ze het aanpakt:
“Natuurlijk heb je al lang van tevoren bedacht
waarop je zou willen beginnen. Maar tijdens het
inspringen kun je voelen hoe je er voor staat en
dan kun je altijd je aanvangshoogte nog aanpassen
aan de vorm van de dag.” Het klinkt allemaal erg
professioneel voor een eerstejaars meisje A, die
nog maar enkele jaren ervaring heeft met polsstokhoogspringen.

Naast het zelf springen, heeft Karlijn er ook plezier
in haar ervaring door te geven aan de jongere
jeugd en is ze betrokken bij de trainingen voor
pupillen en CD-junioren, een groep waarvan sinds
kort ook haar zusje deel uit maakt. Alsof dit nog
niet genoeg is nam ze afgelopen zondag (14 juli)
het initiatief zelf een polsstokhoogwedstrijd te
organiseren voor Fortiusleden en –gastleden.
Maar ook houdt ze haar sociale netwerk met
vrienden en familie bij om allerlei leuke activiteiten
te ondernemen. En zelfs dan is er nog tijd af en toe
Netflix te kijken.
Kortom, Karlijn is een veelzijdige polsstokhoogspringster waar Fortius nog veel plezier aan kan
beleven, maar dan zal men wel zuinig op haar
moeten zijn. Karlijn zelf haast zich te zeggen dat ze
niet zomaar zal weglopen naar een andere club,
omdat ze het heel erg goed naar haar zin heeft in
haar huidige trainingsgroep bij Fortius. Maar
voorlopig gaat ze toch wel minstens een jaar naar
de USA, al zal ze met kerst weer even in Dordrecht
zijn.
We wensen Karlijn alle succes toe en hopen dat ze
ons op de hoogte zal houden van nieuwe
hoogtepunten.

Op de vraag wat er moet gebeuren om die vier
meter te kunnen springen is Karlijn duidelijk:
“Eigenlijk kan alles nog een stukje beter. Vooral
sneller en sterker worden is de komende tijd
belangrijk”. Door krachttraining hoopt ze
sprongkracht en het hanteren van te stok te
verbeteren. Voldoende wedstrijden in Nederland en
de goede faciliteiten in Dordrecht hebben haar tot
nog toe goed geholpen. In Tennessee zal het
hopelijk niet anders zijn. Het klimaat is vergelijkbaar met Nederland, misschien iets kouder in de

8

RACERUNNERS
[door Jolanda van der Giessen]

Dirk Kuyt Foundation Cup Racerunning Zuid West op 29 juni 2019
Op de dag waarop de mussen van het dak vielen van de warmte werd op de baan bij Fortius
gestreden om de Dirk Kuyt Foundation Cup Racerunning Zuid West. Al weer de tweede wedstrijd uit
een serie van totaal drie.
Deze nieuwe regiocompetitie is opgezet door verschillende atletiekverenigingen uit een iets grotere
regio dan gebruikelijk in de atletiekcompetitie. Van Leiden Atletiek, Haag Atletiek, Spark
(Spijkenisse), Fortius tot Spado (Bergen op Zoom) is er nagedacht hoe er voor de racerunners een
leuke serie wedstrijden georganiseerd kan worden. Bij het racerunnen worden de runners ingedeeld
op hun tijd op de 100 meter. Deze tijd wordt gebruikt om hen in te delen in categorie I, II of III. Lopers
in categorie I lopen 40 m, 60 m en 100 m. In categorie II wordt 100 m, 200 m en 400 m gelopen en in
categorie III 200 m, 400 m en 800 m.
Op 29 juni was Fortius aan de beurt. Met een ervaren ploeg vrijwilligers werd al vroeg op de dag de
wedstrijd voorbereid. En met een weersverwachting van 34 °C betekende dit vooral veel water in
bakken en bekers bij de finish.
Ondanks de hitte is er weer goed gelopen! Alleen de 1500 m is helaas afgelast vanwege de
temperatuur die op dat moment wel heel erg hoog was. Met drie podiumplaatsen voor racerunners
van Fortius was het een geslaagde wedstrijddag.
In categorie I behaalde Jeremy de Weerd de derde plaats. In categorie II meisjes was de eerste
plaats voor Tatem de Boer en bij de jongens eindigde Sem van de Weteringh op de tweede plek.
Dank aan alle vrijwilligers en supporters op de dag!

Een van de races tijdens de Dirk Kuyt Foundation Cup Racerunning Zuid West.

9

BAAN EN INDOOR
[door Joke Torbijn]

NK JUNIOREN: DUANE EN KARLIJN GOUD, SASKIA BRONS
Aan de NK junioren die in het weekend van 28 t/m 30
juni in Alphen aan den Rijn werden verwerkt namen
vier atleten van Fortius deel, waarvan drie op het
onderdeel polsstokhoog. Op dit onderdeel was
Fortius heer en meester: Karlijn Schouten en Duane
van Dijkhuizen wonnen goud, Saskia van der Boor
won brons.
Op vrijdagavond liep Tibo Visser de series van de 800
meter bij de jongens junioren A. Tibo liep in de eerste
serie, waarin hij vierde werd in 2:00,09. Een ervaring
rijker maar zonder kwalificatie voor de finale keerde
Tibo terug naar Dordrecht.
Zaterdag was de dag van het polsstokhoogspringen.
Bij dit onderdeel zijn kracht, snelheid en een goede
techniek uiteraard van belang, maar een zeker
strategisch inzicht komt ook van pas. In elke
polshoogwedstrijd waar een titel op het spel staat
wordt een tactisch spel gespeeld, waarbij het de kunst
is om de juiste keuzes te maken om op bepaalde
hoogtes pogingen over te slaan en door te schuiven.
Karlijn Schouten werd in de wedstrijd op de hielen
gezeten door Fleur van der Linden van Prins Hendrik.
Karlijn sloeg de hoogte van 3,80 m over en haalde
daarna in twee pogingen de hoogte van 3,85 m, terwijl
Fleur ervoor koos de 3,85 m over te slaan om daarna
te falen op 3,90 m. Daarmee won Karlijn de titel en
mag zich een jaar lang Nederlands juniorenkampioene
noemen. Saskia van der Boor presteerde met een
derde plaats met 3,60 m ook uitstekend, want deze
hoogte was een persoonlijk record in de buitenlucht.
Indoor sprong ze al eens vijf centimeter hoger.
Later op de middag was het de beurt aan de jongens
junioren B, waar Duane van Dijkhuizen liet zien
gewoon beter te zijn dan de rest. Zonder een enkele
foutsprong werd hij Nederlands kampioen met een
hoogte van 4,30 m. Met de titel reeds op zak liet hij de
lat op de persoonlijke recordhoogte van 4,45 m
leggen, maar dat zat er niet meer in.

Karlijn (goud) bij Saskia (brons) op de rug na de
prijsuitreiking polsstokhoogspringen.

Duane superieur op het podium van alweer het
polsstokhoogspringen.
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FORTIUS SLUIT SENIORENCOMPETITIE GOED AF
In de seniorencompetitie werd op zondag 16 juni de derde en laatste wedstrijd van de voorronde
afgewerkt. De twee vrouwenteams en het mannenteam van Fortius traden aan in de poulewedstrijd
in Barendrecht. Na afloop van de voorronde staat het mannenteam landelijk op een negende plaats
van de 84 ploegen. Ze zijn daarmee nog een plaats gestegen vergeleken met de tussenstand na
twee wedstrijden. Het eerste vrouwenteam van Fortius is landelijk geëindigd op de dertiende plaats
van de 73 ploegen. Er had misschien nog wat meer in gezeten voor de vrouwen van Fortius als ze
niet enkele sterke krachten hadden moeten missen door blessures en andere beslommeringen.
Het was een mooie dag op de baan van CAV Energie en de Fortiusatleten leverden goede
prestaties.
Maxim de Vries (JJB) dook voor het eerst onder de 12 seconden op de 100 m (11,98). Quinten van
der Elst (JJB) snoepte in 52,16 s op de 400 meter 0,03 van zijn persoonlijk record af, nadat hij ook al
1,70 m hoog gesprongen had. Tibo Visser (JJB) bleef in 1:59,95 met slechts twee andere lopers
binnen de twee minuten op de 800 meter. Anco Oomsen liep in 16:30,75 een mooie tijd op de 5000
meter. Ruben van Ameijden (M35) stond goed te kogelslingeren en te kogelstoten. De slingerkogel
zwiepte hij 31,76 m ver weg. Bij het kogelstoten bleef hij met 13,90 m slechts 1 cm onder zijn
persoonlijk record. Jurgen van Berkum (M50) sprong 5,91 m ver. Het 4 x 400 m estafetteteam
bestond uit drie junioren en een master. Quinten, Jurgen, Maxim en Tibo zetten een mooie 3:34,33
op de klokken, de tweede tijd in de poulewedstrijd.

Quinten uit de startblokken op de 400 m.

Anco Oomsen ontspannen op weg tijdens de 5000 m.

Milet Hoornaar werd in 13,01 s tweede op de 100 meter en dit keer gooide de windmeting eens een
keer geen roet in het eten, zodat deze tijd als geldig de boeken in kan. De 200 meter liep ze in
27,32 s. Sabine Simoiu (V35) en Emma Rijpers (MJA) verbeterden zich vergeleken met voorgaande
wedstrijden allebei op de 200 m. Sabine liep 28,86 s. Emma liep in 29,75 s een persoonlijk beste tijd.
Miranda van Dijk (MJA) liep ondanks een wat voorzichtige start een mooie 67,68 s op de 400 meter.
Marit Uilhoorn (MJB) haalde voor Fortius de punten binnen op de 1500 m in 5:40,71. Op de 100 m
horden had Fortius met haar twee vrouwenteams vier loopsters in de strijd. Van die vier was Saskia
van der Boor (MJA) in 17,89 s de snelste. Verder haalde Saskia punten binnen op het kogelslingeren
met 21,95 m en op kogelstoten met 9,56 m. Bij het hoogspringen gingen Eri van Berkum (MJA) voor
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team 1 en Joyce Walgers voor
team 2 allebei over 1,45 m. Bij het
verspringen landde Karlijn
Schouten (MJA) van de vier
Fortiusspringsters het verst in de
zandbak. Voor team 2 sprong zij
4,60 m. Sophie van der Spoel
(MJA) sprong voor het eerste team
4,56 m. Het gelegenheidskwartet
Eri, Jacqueline Jansen, Marit en
Miranda liepen in 4:37,12 op de 4 x
400 m estafette de zesde tijd.
In de wedstrijd in Barendrecht werd
het mannenteam van Fortius derde
en het eerste vrouwenteam vierde.
Alle uitslagen van de Fortiusatleten
staan op Atletiek.nu. Op de website
van Fortius staan links naar
fotoalbums.
Millet moet het zo te zien net afleggen tegen het gele gevaar op rechts.

LANDELIJKE FINALE MASTERS IN DORDRECHT – MEISJES D NAAR VUGHT
Fortius heeft zich dit jaar met twee ploegen geplaatst voor een landelijk finale in de competitie: het
mannenteam van de masters en het team van de meisjes junioren D. Deze ploegen slaagden er na
de voorronden in om bij de eerste twaalf in de landelijke stand te komen. In de seniorencompetitie 3de
divisie eindigde onze mannenploeg op een mooie negende plaats en werd de vrouwenploeg
dertiende. In de seniorencompetitie leidt een plaats bij de eerste 12 echter niet automatisch tot een
finaleplaatsing. Slechts de beste zeven ploegen uit de 3de divisie komen in de
promotie/degradatiewedstrijd met de 2de divisie.
De locaties van de finales zijn inmiddels bekend. De meisjes D gaan op zaterdag 7 september voor
hun finale naar Vught, waar Prins Hendrik de landelijke finale voor junioren C/D organiseert.
Voor de masters van Fortius wordt de finale een thuiswedstrijd, want onze vereniging heeft van de
Atletiekunie de organisatie toegewezen gekregen. Dit NK Teams voor Masters zal op zondag 22
september plaatsvinden op de baan in Dordrecht. De voorbereidingen voor deze nationale wedstrijd
zijn al begonnen. Wil je die dag helpen? Stuur dan een mailtje aan woc@fortiusdrechtsteden.nl of
zeg het even tegen iemand van de WOC.

UITSLAGEN OVERIGE BAANWEDSTRIJDEN
De meeste uitslagen van baanwedstrijden waar Fortiusatleten aan meedoen, worden op onze website
gepubliceerd, zie https://www.fortiusdrechtsteden.nl/index.php/uitslagen-fortius
Hieronder een samenvatting van de uitslagen van de afgelopen weken.
Op een avondwedstrijd van DAK Drunen op
donderdag 20 juni wierp Ruben van Ameijden
39,75 m discus. Hij werd er derde mee bij de
mannen masters.

Polsstokhoogspringer Duane van Dijkhuizen was
door de Vrienden van de Atletiek uitgenodigd om
namens Nederland deel te nemen aan de Ruhr
Games die van 20 t/m 23 juni plaatsvonden in
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Duisburg in Duitsland. De Ruhr Games zijn het
grootste sport- en cultuurfestival van Europa voor
jongeren tussen de 14 en 23 jaar. Duane sprong
naast de oude staalfabrieken in het Landschaftspark in Duisburg 4,35 m, terwijl de rest van de
Nederlandse ploeg 10 km verderop in Sportpark
Wedau actief was.

finale werd Cristy tweede en Anniek derde in
respectievelijk 8,02 s en 8,33 s. In de serie en
halve finale waren beide dames sneller geweest.
Cristy liep in de serie zelfs een fabelachtige 7,87 s,
maar die tijd is helaas niet geldig als record
vanwege een te groot windvoordeel (+3,2 m/s).
Floor Zebel deed bij de MJD2 de complete
meerkamp. Ze werd er 27ste van de 36 deelneemsters met 12,27 s op de 60 m horden, 1,13 m
hoog, 16,48 m speer, 3,38 m ver, 7,87 m kogel en
2:18,36 op de 600 meter. Sven Hurkmans (JJC1)
liep de 100 meter in 14,29 s.

De polsstokhoogspringsters Karlijn Schouten en
Saskia van der Boor deden zondag 23 juni mee om
de Grote Prijs Stad Lokeren in België. Ze sprongen
allebei 3,53 m.
Op de baan van Rotterdam Atletiek liep Tibo Visser
(JJA) op donderdagavond 5 juli de 1500 m in
4:13,87. Met die tijd verbeterde hij zijn persoonlijk
record met anderhalve seconde. Ook Anco
Oomsen (MSen) liep in 4:19,32 een nieuw
persoonlijk record. Peter Loopik (M35) zagen we
na een lange tijd van blessureperikelen ook weer
over de baan gaan. Hij liep de 1500 meter in
4:52,81. Anniek de Lange (MJD) liep de 100 meter
in een clubrecordtijd van 13,23 s en sprong 5,28 m
ver. Julia van Dorp (MJC) verbeterde haar beste
prestatie discuswerpen naar 22,48 m en stootte de
kogel naar 7,82 m. Haar jongere broer Maxim (JJD)
liep in 14,75 s een persoonlijk record op de 100
meter en sprong 3,91 m ver.

Rotterdam Atletiek organiseerde op zaterdag 13 juli
een jubileumwedstrijd ter gelegenheid van hun
100-jarig bestaan. Anco Oomsen (Msen) won er de
800 meter in een nieuwe persoonlijk recordtijd van
2:05,55. Julia van Dorp (MJC) nam deel aan twee
werponderdelen voor meisjes junioren B. Bij het
kogelstoten werd ze 11de met 7,54 m en bij het
discuswerpen werd ze 15de met 19,78 m.
[door Karlijn Schouten] De polsstokhoogwedstrijd op

zondag 14 juli was een groot succes. Er hing een
hele gezellige sfeer en de omstandigheden waren
goed. Het was droog en de meeste tijd was er wind
mee. Piet riep alles om en hield alle scores bij.
Zeven van de elf deelnemers heeft een persoonlijk
record gehaald: Yerne Biesterveld (1,61 m), Minke
Schouten (1,81 m), Jil Vogelaar (2,11 m), Marit van
Zetten (2,21 m), Femke Wijbenga (2,21 m), Lucas
Gennisse (2,61 m) en Duane van Dijkhuizen (4,41
m). Sigrid Florusse deed het ook heel goed, zij
haalde een hoogte van 2,81 m terwijl zei uit een
kortere aanloop sprong. Alle A-pupillen en Djunioren kregen aan het einde nog een medaille
voor hun goede prestaties.

Enkele jeugdatleten van Fortius behaalden in het
weekend van 13 en 14 juli goede resultaten op de
Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen in
Barendrecht. Timo de Kok (JJC) won de 1500
meter in een snelle 4:38,18. Hij komt met die tijd
binnen in de Fortius 10-bestenlijst. De sprintsters
Cristy Pieter en Anniek de Lange hadden een goed
gevulde dag met het lopen van series, halve finale
en finale 60 meter in de categorie MJD2. In de

DONATIE WOC AAN CLINI CLOWNS
De WOC van Fortius verkoopt elke wedstrijd speldjes voor startnummers aan mensen die ze zelf vergeten
zijn. De opbrengst gaat altijd naar een goed doel. Dit seizoen zijn dat de Clini Clowns. Na de Fortius
Trackmeeting hebben we € 22 over kunnen maken aan Clini Clowns.
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WEG EN VELD
[door Henk Nugteren]

Deze maand stond in het teken van twee wegwedstrijden in de
regio: de Inner Circle Run en de Zoomer Wantijrun. Beide lopen
waren goed bezet, ook wat betreft Fortiusdeelname. Het aantal
mails waarin atleten en trainers ons uitslagen melden neemt ook
nog steeds toe. Het lijkt erop dat iedereen zo vlak voor de vakantie nog even zijn of haar beste beentje wil voorzetten. Ga zo door
en stuur ook vooral foto’s mee. Heb je ergens gelopen, een mooie
Foto Jos Nieuwland
ervaring opgedaan (of juist een minder leuke) en je wilt dat
anderen daarvan kunnen profiteren, klim in de pen en stuur je kopij naar de nieuwsbriefredactie. Dat
kan voor de volgende nieuwsbrief tot uiterlijk 15 september op nieuwsbrieffortius@outlook.com.
Om zo veel mogelijk Fortiusleden uit de uitslagen te kunnen vissen, ben ik begonnen een lijst aan te
leggen van iedereen die zich minstens een keer voor een wedstrijd heeft ingeschreven via Fortius
en dus in de uitslag met de vermelding Fortius voor komt. Ik heb daarvoor alle uitslagen van het
afgelopen jaar doorgenomen en heb nu een lijst met bijna vierhonderd namen. Waarschijnlijk nog
niet helemaal compleet, maar met deze lijst heb ik de uitslagen van de Inner Circle Run en de
Zoomer Wantijrun doorgevlooid, zodat er minder namen zullen missen dan voorheen. Heb je
meegedaan en ben je lid van Fortius en mis je je naam nog steeds in de uitslagen, zorg er dan voor
dat je een keer onder Fortius inschrijft en als zodanig in de uitslag terecht komt, dan komt je naam
ook op de lijst. Of stuur gewoon een mailtje naar de redactie om je naam op te lijst geplaatst te
krijgen.

Wedstrijden in juni en juli
Van Cor Hamels kregen we een mail met daarin uitslagen van wedstrijden in de vorige periode. Zo
liep Cor op 4 mei een marathon in Skopje, Noord-Macedonië. Hij werd daarin vijfde bij de M50 in
3:26:03. Op 23 mei liep hij de 43 km lange Kattenbostrail in Lommel, België, waar hij 3:52:17 voor
nodig had. Op 16 juni, dus wel binnen de laatste maand nam Cor met andere Fortiusatleten deel
aan de Eifelmarathon in Duitsland. Cor liep daar de ultramarathon over 51,4 km en werd tweede bij
de M50 in 4:42:59. Caroline Kemper koos voor de halve marathon om daarin als zevende V45 te
finishen na 2:42:25. Marco Sluijter en Evelien van der Waal hielden het bij 10 km. Marco werd
tweede M55 in 1:05:30 en Evelien vierde V55 in 1:05:29. Goed dat Cor ons deze resultaten
toestuurde, want het zijn geen uitslagen die we makkelijk zelf zouden kunnen vinden.
Ook van Maarten Danckaarts en Leon Goor ontvingen we nog een achterstallig resultaat, dit keer
van de Smulbosloop op 30 mei in de Elzen. Richard Nieuwmeijer werd daar derde op de 5 km in
19:11 en verdiende uiteraard een eervolle vermelding in de nieuwsbrief. Het was Maarten en Leon
opgevallen dat de bekende namen die we uit de uitslagen lichten waarin geen Fortius is vermeld,
voornamelijk betrekking hebben op de dinsdag/donderdag trainingsgroep. Dat kan kloppen, want
daarvan kennen we de meeste namen. Probleem is dat de redactie vanwege de privacywetgeving
geen toegang heeft tot de ledenlijst en daarom bij een vermelding Dordrecht niet kan controleren of
zo iemand lid van Fortius is. Maar als de groepen zelf melden wie er gelopen hebben, kunnen we de
verslaggeving verbeteren. Maarten en Leon zijn er al vast mee begonnen.
Ook vragen Maarten en Leon zich af of er nog aandacht komt voor de RopaRun die in het Pinksterweekend (8 t/m 10 juni) plaatsvond. Daaraan hebben Fortiusatleten in diverse teams bijgedragen.
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Zo liepen Maarten en Leon met Edwin Karreman, Edwin van der Poel en Niels Anders mee in team
145 Vrienden van Flakkee, die als 194ste gestart waren, maar als eerste in Parijs aankwamen. Bij
team Stoer liepen Nay Seddik en Hanneke van Riel mee en ongetwijfeld zullen er nog veel meer
Fortiusleden in diverse teams hebben meegelopen. Hoe hier mee omgaan? Om te beginnen betreft
het geen reguliere KNAU atletiekwedstrijd, maar dat sluit niet uit dat we er hier aandacht aan zouden
kunnen besteden. Maar dan moet er wel iemand kopij indienen, want het heeft weinig zin als de
redactie een verhaal uit de duim zuigt.
Bij de Ladiesrun op 16 juni in Rotterdam
werd Nay Seddik tweede op de 7,5 km in
30:31. Op de 5 km liepen Iris de Bruyn en
Vanessa Versteeg respectievelijk 31:29 en
33:00.
Manuela Peters stuurde ons een mail om te
melden dat er ook een grote groep uit de
trainingsgroep van Jolanda had deelgenomen aan de 5 km. Zij zijn als groep gestart
en als groep gefinisht, zoals dat door
Jolanda was opgedragen. Het gaat om
Annette Bar, Maartje Willems, Manon
Grotjohann, Gudlaug Hrafnsdottie, Sharon
Visser, Sharmila Mahesh, Dana
Westenberger, Miranda de Jong-Bezemer en
Manuela Hauser-Peters. In de uitslag
De dames van de trainingsgroep van Jolanda.
hebben ze tijden toegewezen gekregen
tussen 38:44 en 38:57.
In de mail werd niet vermeld over welke ladiesrun het ging (er zijn er velen in Nederland) en op welke
datum die had plaatsgevonden. Dat was dus even zoeken. Voor ieder die een uitslag wil melden:
voor de juiste berichtgeving graag zo gedetailleerd mogelijke gegevens verstrekken, maar minimaal
de datum, plaats en afstand vermelden.
Op 20 juni werd in H.-I.-Ambacht weer de Inner
Circle Run gelopen. Uiteraard waren daar heel veel
Fortiusleden aanwezig, ongetwijfeld ook veel atleten
van de Zwijndrecht/Ambacht groepen. Fortius
leverde bij de 5 km en de 10 km bij elkaar zes
winnaars: Wietse Ritskes, Hanneke van Riel, Ton
Wulfert, Anna van Stigt, Nay Seddik en Willy
Diepenveen. Voor Nay Seddik was er ook nog de
bolletjestrui voor de snelste dame op de beklimming
van de Col de Sophia. Hieronder de lijst met Fortiusleden, met dank aan Maarten Danckaarts, Leon Goor
en Arline van den Boogaard, die ons hielpen met de
selectie door lijsten op te sturen met hen bekende
finishers en een foto van de dames (in het vervolg
graag een ondertitel voor de foto erbij schrijven, want
het was nog een heel gezoek wie wie was).
Van links naar rechts: Irene Kamp, Willy Diepeveen,
Arline van den Boogaard, Anja Melkert, Marlies Kooiman
en Mieke Salden.
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5 km
MSen
3 Marco Troost
6 Flint Beenen
11 Maarten Danckaarts
12 Mitchel Teeuw
14 Richard Nieuwmeijer
16 Edwin van der Poel
17 Mees Schneider
18 Freek Bosveld
36 Davey van der Hoek
39 Vanya van Iwaarden
M35
37 Jeffry de Ridder
46 Arjan van Die
121 Frank van Hilten
M45
3 Robert Kuiper
8 Mark Prins
15 Arjan van Die
21 Erik Jan Rem
40 Paul Hauser
91 Michel Hellenthal
93 Ton Verver
M55
17 Mbart Melsert
22 Wim Melger
41 F. Muller
M65
1 Wietse Ritskes
3 Harm de Jonge
9 Dick Haartsen
VSen
22 Lisette Brilman
54 Rachel Newson
102 Renate van Boxel
155 Aafke de Bruin
159 Rowena van Dijk
164 Samantha Groenendijk

18:03
18:15
18:51
18:51
19:05
19:14
19:18
19:42
21:50
22:08
23:38
24:19
34:15
20:17
21:22
22:42
23:42
26:29
37:42
41:21
27:50
28:54
33:42
25:40
28:19
30:58

26:41
28:59
30:54
34:53
35:28
35:35

V35
1
51
81
85
V45
15
16
17
18
20
21
35
37
45
55
V55
7
11
13
14
17
20
21

Hanneke van Riel
Virginia Maukar
Jolanda Molmans
Maartje Willems

21:05
31:18
34:15
35:00

Lisenka Sluijters
Angelique Waisfisz
Sandra van der Graaff
Maria Hurtado Blanco
Esther Hofland
Simone Postma
Lilian van Rijswijk
Gisela Vink
Riri van Namen
Renate de Man

28:59
28:59
29:03
29:04
29:13
30:04
33:42
34:14
37:19
47:05

Annet Urbanus
Annelies de Back
Jacqueline Durinck
Yvonne Brilman
Wijnie Melger
Greta Wijbenga Verver
Edith Kock

29:09
30:59
31:48
32:00
33:38
38:27
47:05

10 km
MSen
2 Lean de Ruiter
9 Danny van de Fijnaart
10 Joris Wulfert
16 Jeffrey Derkx
27 Alexander Saint-Denis
39 Patriek Derkx
M35
4 Lennaert den Hoed
17 Matthijs van Almen
27 Martijn Genisse
M45
7 Marco Huijsdens
11 Ronald Kajim

37:24
41:58
42:59
46:08
49:20
50:52
39:14
43:07
46:35

14 Dennis Kanselaar
47:32
22 Teus van Os
49:49
35 Lammert Gort
52:27
36 André van Dam
53:10
56 Andre Lambregts
58:54
M55
3 Sjon Vos
43:05
7 Albert Martens
46:40
14 Arie Kuperus
48:28
15 Daan van Strien
48:49
17 Rob Teirlinck
51:17
23 Leo Fioole
54:06
26 Fons van der Kar
54:59
M65
1 Ton Wulfert
50:35
2 Johan Brilman
51:22
5 Dick Piket
58:24
8 Theo Schefers
1:02:29
VSen
1 Anna van Stigt
42:36
4 Daniëlle van Zoest
50:39
V35
5 Monique Steenhoek
52:09
8 Cindy Frishert
52:58
10 Kit de Leeuw
54:31
20 Marlies van der Woude 1:01:59
V45
1 Nay Seddik
41:58
7 Arline van den Boogaard 53:55
8 Anja Melkert
56:25
10 Francis Koppelaar
58:54
15 Caroline Kemper
1:01:43
18 Marlies Kooiman
1:04:27
V55
1 Willy Diepeveen
55:45
2 Mieke Salden
58:11
7 Irene Kamp
1:04:28

45:42
46:48

Op 23 juni wordt Roy Werner derde bij de M35 op de Halve Marathon van Roosendaal. Roy liep met
1:18:37 een goede tijd. Maaike Damsteeg hield het bij 10 km en behaalde in 1:09:57 de 214de plaats
bij de vrouwen.
De laatste wegwedstrijd voor velen voor de vakantie was op 26 juni de Zoomer Wantij Run, met start
en finish op onze eigen baan. Het was wel zomer, maar niet zo warm als tijdens de twee vorige
edities. Eigenlijk mag je voor een wedstrijd in deze periode van het jaar niet beter verwachten. Er
waren dan ook veel minder deelnemers die op het laatste moment hun te lopen afstand wilden
terugschroeven. Een enkeling ging zelfs voor een langere afstand dan aanvankelijk was opgegeven.
In totaal telden we 702 finishers verdeeld over drie afstanden: 5 km (326), 10 km (214) en 10 EM
(162).
Anna van Stigt won overtuigend de 5 km bij de dames met juniore Novi Hermus keurig op de derde
plaats. Het nieuwe Fortiuslid Luula Weldegebriel won de 10 km met zo mogelijk nog meer
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overtuiging. Met een tijd ruim binnen de veertig minuten zullen we de komende tijd nog wel vaker van
haar gaan horen.
Hieronder op dezelfde manier als bij de Inner Circle Run de lijsten met Fortiusdeelnemers voor zo
ver wij dat konden selecteren, met dat verschil dat er geen leeftijdscategorieën werden gehanteerd.
5 km
Mannen:
11 Flint Beenen
17 Edwin van der Poel
23 Mees Schneider
26 Freek Bosveld
37 Vanya van Iwaarden
42 Frank van Hilten
48 Bas Bosveld
60 Martin Rozeboom
84 Marco Kors
102 Paul Hauser
117 Edwin Karreman
148 Rob Zwang
155 Joni Wolting
Vrouwen:
1 Anna van Stigt
3 Novi Hermus
4 Margriet Halbertsma
7 Esther Roodenburg
40 Maria Hurtado Blanco
42 Ellis Boogers
49 Petra van der Gracht
68 Virginia Maukar

69 Sandra van der Graaff
87 Renate van Boxel
18:24
19:32
20:15
20:32
22:01
22:10
22:22
23:52
26:12
27:22
28:25
30:28
31:30
20:15
22:16
22:38
23:28
29:21
29:33
29:56
31:19

31:20
32:16

10 km
Mannen:
3 Lean de Ruiter
37:54
6 Maarten Danckaarts
40:23
23 Mark Prins
47:05
25 Menno van Rosmalen 47:37
33 Jeffrey de Ridder
49:34
34 Geert Dekker
49:34
40 Bert den Boer
49:58
54 Ron Breeman
51:08
63 Doron van der Eerden 52:50
64 Jeroen Brouwers
52:55
73 Frans de Klerk
54:19
92 Pieter Verweij
57:34
96 Peter van Zetten
57:53
106 Bert van der Leer
58:46
135 Theo Schefers
1:03:15
139 Pim Kaufman
1:03:52
Vrouwen:
1 Luula Weldegebriel
39:03
2 Hanneke van Riel
47:07

3
6
35
54

Jacqueline Koene
Jeannette Koene
Esther Hofland
Wijnie Melger

10EM
Mannen:
3 Roy Werner
4 Johan Moree
16 Joris Wulfert
22 Peter Loopik
27 Sjon Vos
37 Robert-Jan de Smit
40 Frans W. Engelhart
41 Alex Adriaanse
45 Ronald Kaijim
51 Daan van Strien
67 Ton Wulfert
90 Sjoerd Visser
93 Arie Pankras
98 Leo Boelens
Vrouwen
2 Nay Seddik
12 Daniëlle van Zoest

52:25
54:08
1:01:40
1:10:59

1:02:28
1:05:58
1:13:00
1:13:42
1:15:07
1:18:48
1:19:12
1:19:59
1:20:55
1:21:56
1:24:02
1:28:04
1:29:14
1:30:10
1:11:07
1:28:55

Maaike Damsteeg liep op 30 juni in Berkel Enschot met 1:05:32 een snellere 10 km dan een week
eerder in Roosendaal. Daarmee werd ze nu zeventiende. Eliza Damsteeg koos voor de 10 EM die zij
als elfde volbracht in 1:41:19.
Op 6 juli liep ook Roy Werner in Chaam weer een snellere halve marathon dan in Roosendaal twee
weken eerder. Roy finishte nu als tweede in deze Chaamloop in 1:15:07.
Op zaterdag 13 juli won Tom Wortel de 5 km Turfloop in Schijf (N-B). Hij liep 17:26 en had een ruime
voorsprong op een Belg die als tweede over de streep kwam.

Wedstrijden in juli, augustus, september en oktober
Hieronder weer een selectie van wat er zoal in de regio te vinden is de komende maanden.
Wat uitgebreider dan anders omdat we er een maand tussenuit gaan. In de zomermaanden
zijn wedstrijden en prestatielopen schaars en geconcentreerd in vakantiegebieden. Dus langs
de kust is er altijd wel wat te vinden, maar mogelijk ook in de gebieden waar je op vakantie
gaat. Kijk dan op de bekende sites zoals www.hardlopen.nl of www.uitslagen.nl voor
wedstrijden in heel Nederland en zelfs in België. Ook in het buitenland zijn interessante
evenementen te vinden.
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Juli
25
27

Rijen
Heeze (N-B)

Zomeravondlopen (2)
Strabrechtse Heide Trail

www.zomeravondlopen.nl
www.trail-events.com

Zomeravondlopen (3)
Panboscross
Zomeravondlopen (4)
Strandloop
15 km wegwedsstrijd
(Kwart) Marathon
Halve Marathon
BelsLijntjeLoop
Loop naar de Pomp
Dorpsloop
Molenweiloop
Seuterloop

www.zomeravondlopen.nl
www.u-track.nl
www.zomeravondlopen.nl
www.avflakkee.nl
www.av56.nl
www.kwartmarathon.nl
www.avdeltasport.nl
www.gloria-atletiek.nl
www.deloopnaardepomp-schijndel.nl
www.dorpsloop.nl
www.molenweiloop.nl
www.ckcado.nl/seuterloop

Tilburg 10 Miles
Nazomerloop
Dijkenloop
Ladiesrun
Loop naar de Pomp
Goudse Singelloop
Oosterhoutse Trail
De Tien van ’t Aogje
Maasstadloop
42K in a day
Rottemerenloop
Halve marathon
Rondje Rijen
Peace Night Run
Dam tot Damloop
Vestingloop
Halve van Katwijk
5 en 10 km
Geuzenloop

www.tilburgtenmiles.nl
www.avantri.nl
www.dijkensport.nl
www.LeidenLadiesRun.nl
www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.epicinderunning.nl
www.oosterhoutsetrail.nl
www.detienvantaogje.nl
www.maasstadloop.nl
www.het-babyhuis.nl/42k-in-a-day
www.dekieviten.nl
www.halvemarathonvantholen.nl
www.spiridon.nl
www.thehaguepeacenightrun.nl
www.damloop.nl
www.epicinderunning.nl
www.halvevankatwijk.nl
www.avflakkee.nl
www.geuzendag.nl/geuzenloop/

Molenloop
Ren voor haar leven ladies
Singelloop
Singelloop
New York Mini Marathon
Rondje Seppe
AVW Cross
SPARK Loopcircuit

www.avtyphoon.nl/loopcircuit
www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl
www.bredasesingelloop.nl
www.singellooputrecht.nl
www.newyorkminimarathon.nl
www.midsummerrun.nl
www.avwaterweg.nl
www.avspark.nl

Augustus
1
4
8
9
10
15
24
24
24
25
28
29

Rijen
Utrecht
Rijen
Ouddorp (Z-H)
Wolphaartsdijk
Ouddorp (Z-H)
Burgh-Haamstede
Baarle-Nassau
Schijndel
Teteringen
Heerjansdam
’s-Gravendeel

September
1
1
1
6
7
13
14
15
15
15
21
21
21
21
22
22
28
28
29

Tilburg
Schoonhoven
Beneden-Leeuwen
Leiden
Noordeloos
Gouda
Oosterhout
Breda
Rotterdam
Dordrecht
Bleiswijk
Tholen
Rijen
Den Haag
Amsterdam
Willemstad
Katwijk
Sommelsdijk
Zoetermeer

Oktober
5
5
6
6
12
13
13
13

Alblasserdam
Dordrecht
Breda
Utrecht
Rotterdam
Bosschenhoofd
Maassluis
Spijkenisse
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Jan van Dalen, secretaris van Fortius stuurde twee artikelen in die overgenomen zijn van de website
hardlopen.nl. Voor de zomervakantie zijn de gegeven tips zeker geen overbodige luxe.
maken als je dat prettig vindt. Sommige lopers krijgen
daar ook juist weer last van hun maag van. Smeer je
ook goed in met een zonnebrandcrème van minimaal
factor 10 tot 12.

Hardlopen in de hitte: ken je grenzen!
Het is extreem warm weer met temperaturen boven de
30 graden. Hardlopen met dit weer kan onverstandig zijn
of zelfs gevaarlijk als je niet goed voorbereid van huis
gaat. Daarom geven we een aantal tips zodat je
verantwoord kunt hardlopen. Belangrijkste tip: ken je
grenzen en stop als je lichaam het laat afweten.

Tips bij klachten van de eikenprocessierups
Crisisteams, spoed protocollen: de eikenprocessierups
heeft zijn naam dit jaar wel op de kaart gezet. En hij is
here to stay. Het aantal rupsen is volgens een telling van
het Kenniscentrum Eikenprocessierups op veel plaatsen
in Nederland verviervoudigd ten opzichte van vorig jaar.
En het beestje kan voor de hardloper voor behoorlijk wat
irritatie zorgen als zijn haartjes door de wind op de huid
of in de sportkleding terecht komen. Wij geven je een
aantal tips.

Pas je tempo aan
Als je gaat hardlopen doe dat dan in de ochtend of in de
avond. Het is zeer onverstandig om op het heetst van de
dag te gaan lopen tussen 12 en 3 uur. Begin niet te snel
aan je looptraining, zodat je lichaam kan wennen aan de
warmte. Het is na die eerste kilometers ook verstandig
om iets rustiger aan te doen. Pas je tempo dus aan en
loop ook iets minder ver dan je anders misschien zou
doen.

Vermijd bomen
Voorkomen is beter dan genezen. De
eikenprocessierups zit niet alleen op de stammen en
takken in eikenbomen, maar is ook op andere
boomsoorten aangetroffen. Wil je de rups helemaal
vermijden, ga dan in de zomer voor een hardlooprondje
waar niet te veel bomen staan. Ga je toch hardlopen in
een boomrijk gebied draag dan een lange broek en een
sportshirt met lange mouwen dat ook je hele hals bedekt
om je te beschermen tegen de irriterende haartjes van
de rups.

Goed drinken
Bij hitte moet je goed blijven drinken. Als stelregel wordt
aangehouden dat je ongeveer anderhalf keer zoveel
vocht moet drinken als dat je zweet verliest. Je weet
natuurlijk niet precies hoeveel zweet je verliest, daarom
kun je het beste 1 liter per uur aanhouden. Drink ook
grote slokken per keer, want met kleine slokjes wordt de
maag minder goed geprikkeld voor de ontlediging.
Drinken tijdens het hardlopen is niet nodig als je training
45 minuten of korter duurt. Maar je moet dan evengoed
in de uren vooraf en naderhand goed drinken.

Afspoelen
Toch in contact gekomen met (de haren van) de
eikenprocessierups met jeuk en uitslag tot gevolg?
Spoel de plek op je huid meteen af met stromend water
en was ‘m met water en zeep. Gebruik geen handdoek
om af te drogen, maar gebruik bijvoorbeeld een föhn.
Wrijven maakt de klachten alleen maar erger. Plakband
werkt ook prima om de haartjes van de huid te
verwijderen.

Controleer je vochtbalans
Hoe weet je eigenlijk of je genoeg hebt gedronken? Je
kunt je vochtbalans eigenlijk heel eenvoudig controleren
door naar de kleur van je urine te kijken. Is je urine
helder van kleur, dan is de vochtbalans goed. Donkere
urine betekent dat je nog veel afvalstoffen in je urine
hebt en kan wijzen op enige mate van uitdroging. In dat
geval is extra drinken dus noodzakelijk. Het kan ook iets
ingewikkelder door jezelf voor en na de training of
wedstrijd te wegen. Na de inspanning mag het
lichaamsgewicht maximaal 1-2% gedaald zijn. Bij een
gewichtsverlies van 3% (twee liter vocht voor iemand
van 70 kg) krijg je al te maken met een forse
prestatievermindering.

Niet krabben, niet wrijven
Heel verleidelijk met jeuk, maar doe het niet, want het
maakt de klachten alleen maar erger. Smeer de uitslag
in met een verzachtende crème op basis van aloë vera,
calendula, menthol of eucalyptus.
Sportkleding wassen
Er kunnen haartjes op je kleding zijn gekomen en die
zijn er moeilijk uit te krijgen. Was dus je sportkleding op
minimaal zestig graden om er zeker van te zijn dat je al
de haartjes verwijdert en niet op een later moment
alsnog klachten krijgt door achtergebleven haartjes.

Smeer je goed in
Misschien een open deur, maar denk toch aan luchtige
kleding. ‘Ademende’ kleding zorgt ervoor dat je zweet
ook kan verdampen. Dat is belangrijk want anders raak
je je overtollige lichaamswarmte niet kwijt. Om jezelf te
koelen kun je ook water over je hoofd gooien of een
natte handdoek in je nek leggen. Ook kun je je shirt nat
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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]

DERDE WEDSTRIJD PUPILLENCOMPETITIE OP ZATERDAG 15 JUNI
Een warming-up is bij wedstrijden bij Typhoon in
Gorinchem eigenlijk niet nodig. Alle kinderen
sprinten bij aankomst onmiddellijk naar het
speeltoestel, waar de arm- en beenspieren het
meteen al zwaar te verduren krijgen. Een wonder
dat ze daarna nog energie hebben om erg goed te
presteren tijdens deze competitiewedstrijd.
Er werden weer vele persoonlijke records
gelopen, gesprongen en geworpen. Als klapstuk
van de dag waren het toch weer de estafettes:
een chaotisch begin met kinderen bij elkaar
zoeken, zorgen dat ze in de goede baan terechtkomen en dan ook nog op het goede wisselpunt,
maar uiteindelijk een vloeiende race naar de
finish!
Alle uitslagen van de Fortius atleten zijn terug te
vinden op
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/27513
/26192/

Start van de 40 m MPB.

VIERDE WEDSTRIJD PUPILLENCOMPETITIE OP ZATERDAG 6 JULI
Alle deelnemende pupillen uit de Regio Dordrecht zijn deze dag naar onze baan afgereisd om deel te
nemen aan de vierde wedstrijd van de competitie. De schaduwplekken waren al snel ingenomen
door bijvoorbeeld AV Passaat die tussen de monumentale tribune en het finishhuisje waren
neergestreken. Daarnaast was het ook erg druk onder de balustrade van de hal, maar dat had
misschien meer met het feit te maken dat daar erg lekkere taart- en cakestukken werden verkocht
voor de jeugdkas. Meer informatie daarover hieronder op de volgende bladzijde.
De Fortius-pupillen hebben goed hun best gedaan en hadden natuurlijk ook geluk met het weer:
wind mee bij de sprint, wind mee bij het verspringen en wind mee bij het balwerpen! Alleen jammer
dat er bij de lange afstanden dan natuurlijk ook nog een gedeelte tegen de wind in moest worden
gelopen.
Alle uitslagen zijn na te lezen op www.atletiek.nu
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Hier volgt de impressie van een thuisbakker
van deze pupillencompetitie:
De dag begon met een lekker zonnetje en
een lekkere temperatuur om een mooie en
sportieve dag te gaan beleven. De jongste
pupillen begonnen met deze sportieve dag,
aan alle enthousiaste geluiden te horen
hadden ze er erg veel plezier in.
Om de dag nog wat op te leuken en de pot
van de jeugd nog wat aan te vullen om wat
leuks voor de jeugd te doen, was er aan alle
ouders van de jeugdleden gevraagd of ze
iets voor de club wilden bakken. Deze
baksels werden vandaag verkocht voor een
leuke prijs. Aan deze oproep werd gehoor
gegeven, er kwamen veel lekkere en mooie
Kraampje met taart, cake, kleding en schoenen.
baksels. Alle bakkers nogmaals bedankt
voor jullie bijdrage.
Een aantal jongens van pupillen A2 en hun
moeders hebben de kraam vol overgave
bemand en een supermooi bedrag voor de
jeugdkas binnen gehaald. Ook de kleding
bracht een mooi bedrag op en weer werd
een aantal atleten voorzien van passende
spikes.
De hele dag kwamen van alle kanten
complimenten voor de actie op de club. We
hebben heel veel blije gezichtjes gezien,
kortom een heus compliment voor alle
bakkers.
Eerder tijdens de landelijke Grote Clubactie
was ook een superbedrag opgehaald. Van
dat bedrag is er voor de jeugd in de kantine
een mooie voetbaltafel aangeschaft. Nog
niet gezien, ga dan volgende keer heel snel
kijken in de kantine om een potje te spelen.
De nieuwe tafelvoetbaltafel in de kantine.
Na deze geslaagde dag hoop ik dat we bij de
clubkampioenschappen op 5 oktober weer op de medewerking van onze thuisbakkers kunnen rekenen en we
weer zo’n super dag mogen beleven.
Een thuisbakker.

WISSE KIDSRUN, DONDERDAG 20 JUNI
Elke derde donderdag in juni wordt de Bolidt Inner Circle Run georganiseerd voor het goede doel:
Hospice De Cirkel en dit jaar als tweede doel, het Jeugdspeelpark. Onderdeel van deze wedstrijd is
de Wisse Kidsrun, waarbij veel kinderen 600 m of 1200 m (afhankelijk van hun leeftijd) rennen over
de Laan van Welhorst in Hendrik-Ido-Ambacht. Er zijn dit jaar weer veel podiumplaatsen behaald
door Fortius-jeugdatleten.
Hier volgt een overzicht van hopelijk alle Fortius-deelnemers:
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Meisjes 5 jaar:
8 Pepa Hermus
Meisjes 7 jaar:
1 Anne Schoester
Meisjes 8-9 jaar:
3 Lise de Lange
14 Anniek Huijsdens
17 Tula Hermus
Meisjes 10-11 jaar:
2 Novi Hermus

Meisjes 12-13 jaar:
1 Danine Markesteijn

Jongens 7 jaar:
5 Jesper van Leeuwen
Jongens 8-9 jaar
25 Sem Schoester

Jongens 10-11 jaar:
1 Luuk Bosveld
2 Ruben van Roosmalen
12 Yerne Biesterveld
Jongens 12-13 jaar:
4 Thomas van Roosmalen
Impressie van de Wisse Kidsrun. Foto’s Rob van Efferen.

HARD WERKEN WORDT BELOOND: MEIDEN D NAAR LANDELIJKE FINALE
[door Bob Hurkmans]

Op zaterdag 22 juni verzamelden 44 Fortiusatleten zich bij Passaat voor de derde CD
competitiewedstrijd. Het zonnetje scheen en het
werd een dag vol persoonlijke records, drie
baanrecords en plaatsing voor de landelijke
finale op 7 september voor de meiden D.
Naast alle mooie en bijzonder goede prestaties
waren er enkele hoogtepunten die het
vermelden waard zijn:
Wessel de Lange (JC): 100 m in 11,94 s
en ver 6,10 m (baanrecord)
Timo de Kok (JC): 800 m in 2:09,89
Samuel van Well (JD): 80 m in 10,97 s
en hoog 1,55 m
Lucas Gennisse (JD): 1000 m in 3:22,99
Eva Rijnsaardt (MC): speerwerpen 33,24 m
Savannah Bailey (MC): kogelstoten 10,75 m
Het meiden D-team had zich als doel gesteld
om te klimmen van de vijftiende positie naar de
De CD teams met de succesvolle D-meiden.
top 12, wat recht geeft op deelname aan de
landelijke finale in september. De teamsamenstelling werd gewijzigd en iedereen kwam optimaal voorbereid aan de start om het beste uit zichzelf te halen,
misschien niet op je favoriete onderdeel maar in dienst van het team.
Complimenten aan de atleten want iedereen piekte op het goede moment:
Anniek de Lange, ver 5,12 m (baanrecord), Cristy Pieter, 60 m 8,10 s (baanrecord) en 1000 m 3:15, Danine
Markesteijn 1000 m 3,21, horden 11,73 s, Floor Zebel kogel 8,87 m, Joy Smits horden 11,80 s, Chelsia Carlos
discus 16,34 m, Norah de Bruijn 60 m 9,10 s, Novi Hermus 1000 m 3:32, Veerle Uilhoorn kogel 8,78 m,
estafette 32,95 s (snelste tijd van de dag).
Alle atleten bedankt voor de leuke sportieve dag en meiden D, succes op 7 september in Vught!
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VAKANTIELOPEN

COLUMN
HENK NUGTEREN
No 141

Atletiek is een zomersport. Topatleten houden geen zomervakantie. Hun seizoen is
geconcentreerd van mei tot september, met dit jaar de WK in Qatar van 28 september
tot 6 oktober. Een korte wedstrijdstop tijdens de vakantieperiode wordt veroorzaakt door
een gebrek aan publiek in de zomermaanden. Atleten gaan dan niet rusten, integendeel,
het is de ideale periode voor extra trainingsomvang en –intensiteit.
Recreatieve lopers en doorsnee wedstrijdlopers, lopen, het woord zegt het al, om te
recreëren. Wanneer is er meer tijd om te recreëren dan tijdens vakanties? Want dat
doen mensen in hun vakantie vooral: recreëren. Je zou dus verwachten dat
rechtgeaarde recreanten juist in hun vakantie gaan lopen. Toch hoor ik elk jaar weer
mensen zeggen: “Ik ben op vakantie geweest en heb drie weken niet gelopen”. Nog
meer verbaas ik me over mensen die trots vertellen dat ze lekker hebben gesport tijdens
de vakantie: “wel minstens één keer per week”. Ik zie maar zelden bij de Seuterloop
mensen die drie of vier minuten sneller lopen dan voor de vakantie. Hoe zou dat komen?
• Onbekende omgeving? Een echte smoes. Er is niets leuker dan een ander traject te
lopen dan het vertrouwde rondje thuis. Vorige week bracht ik mijn auto naar de garage
en liep ik terug via het fietspad langs de Dordtse Kil. ’s-Morgens vroeg, mooi weer,
windstil, kustvaarders in de Kil, een zwerm krijsende meeuwen boven mijn hoofd. Net
vakantie.
• Bang om te verdwalen? Je kunt altijd heen en weer lopen, maar ook verdwalen heeft
zijn charme. Een kwartiertje meer is geen ramp, en je ziet zo veel meer.
• Geen tijd? Kan ik me niet voorstellen. Er is meer vrije tijd dan wanneer je werkt.
• Het gezin eist me op? Dat is terecht, maar hoeft geen belemmering te zijn. Ik glip om
zes uur ’s-morgens de tent uit en ben al weer terug voordat de eerste wakker is.
• Het is te warm? Vroeg op is dan de oplossing, de natuur is pas ontwaakt, het is heerlijk
stil. Of je moet wel op klimatologisch heel onaangename plaatsen verkeren. Qatarese
atleten bereiden zich in Nederland voor op het WK in eigen land.
• Last van eikenprocessierupsen? Kan een probleem zijn als je er gevoelig voor bent,
maar je hebt ze thuis ook. Adviezen kunnen tegenstrijdig en verwarrend overkomen:
luchtig gekleed tegen de warmte, maar de huid volledig bedekt tegen de haartjes van de
rupsen. Of: de schaduw opzoeken tegen de warmte, maar boomrijke gebieden mijden
tegen de rupsen.
• Hardloopschoenen vergeten? Dat is geen excuus. Er zijn overal sportwinkels en in veel
landen zijn je favoriete schoenen goedkoper dan in Nederland.
Vakantielopen kan gezien worden als een werkwoord, maar ook als een zelfstandig
naamwoord. In Nederland zijn er in de vakantieperiode strandlopen en organiseren
campings recreatieve loopjes. Ook in het buitenland is dat het geval en vormt het een
ideale gelegenheid om contact te maken met lokale bevolking en cultuur. Zo kun je in
Frankrijk in een lange rij voor de inschrijving belanden die niet opschiet omdat de helft de
€8 inschrijfgeld per cheque betaalt, ook nu nog. Dan thuis niet meer zeuren over files bij
de inschrijfbalie.
Nu alle excuses zijn ontzenuwd zie ik uw nieuwe persoonlijke records bij de Seuterloop
tegemoet in de komende nieuwsbrief.
Vakantie, dat zou het eigenlijk het hele jaar moeten zijn. Ach, dat komt vanzelf als je met
pensioen gaat. Mij zie je dus niet in ’s-Gravendeel, ik ga nog een tijdje langer door met
vakantielopen.
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AGENDA
SEPTEMBER
Dinsdag 3

Dordrecht

Onderlinge werpwedstrijd

Zaterdag 7

Vught

Landelijke finale competitie CD-junioren

Zaterdag 14

Oud-Beijerland

Pupillencompetitie

Zondag 22

Dordrecht

Landelijke finale competitie Masters

Vrijdag 27 t/m
Zondag 29

Jeugdkamp Atletiek

OKTOBER
Zaterdag 5

Dordrecht

Clubkampioenschappen

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

De volgende nieuwsbrief verschijnt in de derde week van september 2019.
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TRAININGSTIJDEN
Let op: tijdens de vakantieperiode kunnen tijden veranderd zijn, raadpleeg daarom ook de website.
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 /
Recreatieve loopgroep Sportief Wandelen
Maandag
vanaf 19:15 uur
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

Racerunners
Woensdag
17:00 – 18:00 uur
Zaterdag
09:30 – 10:30 uur

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

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

Logo door Elise Beljaars
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