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Belangrijke data
Vrijdag 10 juli t/m zondag 12 juli:
mini-kamp Fortuna’74, UHC en Harava op
Schaarweide E- t/m C-jeugd.
Onderstaande datums zijn onder voorbehoud. Als er
maatregelen vanuit de overheid zijn/komen waardoor
iets niet of aangepast door kan gaan, wordt dit
gecommuniceerd.
Dinsdag 4 augustus:
start trainingen senioren 1 en A1
Zondag 23 augustus:
toernooi PSV Eindhoven senioren 1
Maandag 24 augustus:
start trainingen overige teams
Zaterdag 29 augustus:
jeugdtoernooi Spes Milsbeek E1 t/m A2
Zondag 30 augustus:
vierkamp Schaarweide senioren 1 en A1 (Fortuna’74,
Swift, ONA/Astrantia, De Horst).

Woordje van de redactie
Beste allemaal,
Daar is ie dan weer, ons welbekende clubblad: de Treffer. Ook ditmaal is de inhoud helaas een
beetje aangepast, maar nog steeds is er veel leuks om te lezen. Dus blader vooral verder!
Inmiddels is de zomerstap dan toch echt aangebroken, nadat we een tijdje toch nog hebben
mogen trainen, weliswaar op 1,5 meter afstand . Sam (A1) en Céline (A2) hebben beide een
leuk stukje geschreven over wat zij ervaren hebben tijdens deze trainingen en wat voor leuke
ideeën zijn verzonnen om de trainingen toch afwisselend te maken.
‘Spelregels uitgelicht’ heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe rubriek: de tip. Hierin kunnen
leden of andere betrokkene bij Fortuna tips geven aan zowel, spelers, scheidsrechters en
coaches. Dit keer heeft Willeke 3 tips opgeschreven. Wie weet heb je er wat aan!
Als laatste zijn we er blij om te vertellen dat er een nieuw iemand bij de redactie van
de Treffer en digitale nieuwsbrief is gekomen. Dit is Ryan Theunisse en zal de taak van
vormgeving op zich nemen. Hij stelt zich nog voor verderop in deze Treffer.
We wensen jullie een fijne vakantie en veel leesplezier toe!
Tot volgend seizoen!
Groetjes,
Ryan en Aniek

Moors Constructie en Machinebouw Bergharen BV. is een
meer dan 100 jaar jong familiebedrijf met een enorm
actieve vierde generatie Moors aan het roer. MCB is een
dynamische, innovatieve en vooral toonaangevende factor
in de staalverwerkingsbranche.
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constructiebouw
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Breekwagen 6, 6617 KC Bergharen • Tel 0487 53 14 87
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Woordje van het bestuur
Door alle ontwikkelingen met betrekking tot corona hebben we begin maart al onze laatste
korfbalwedstrijden gespeeld. De korfbalbond heeft besloten dat bij de zaalcompetitie de
laatste stand als eindstand zal worden gehanteerd en dat de veldcompetitie als niet gespeeld
wordt beschouwd.
Onze senioren 1 stonden in zowel de beide competities op een tweede plaats, zij blijven
dus volgend seizoen in veld- en zaalcompetitie gewoon in dezelfde klasse spelen. Gelukkig
konden we de laatste weken van dit seizoen nog wel afsluiten met trainingen, onder de
voorwaarden van de overheid. Door de 1,5 meter afstand was een afwisselende training niet
eenvoudig.
Ook het jeugdkamp met Hemelvaart kon helaas niet doorgaan. Op onze facebookpagina
staat een link waarmee foto’s van kamp in 2016 t/m 2019 bekeken en gedownload
kunnen worden. Om dit seizoen toch nog een beetje het kampgevoel te krijgen organiseren
Fortuna’74, UHC en Harava samen een mini-kamp op Schaarweide van 10 tot en met 12 juli
voor onze E tot en met C jeugd.
Door het ontbreken van kampioenschappen in de zaal en tweede helft van de veldcompetitie
lijken successen al weer lang geleden. Daarom in deze Treffer wat foto’s van successen uit de
vorige eeuw. Misschien dat jullie enkele gezichten herkennen en ontdekken welke 2 personen
zowel bij het landskampioenschap in 1983 als bij het kampioenschap in de hoofdklasse (en
daarmee finalist om het landskampioenschap) in 1994 waren. Eén van deze 2 dames korfbalt
nog steeds bij Fortuna!
Verder willen we alle vrijwilligers die zich dit seizoen hebben ingezet voor Fortuna van harte
bedanken hiervoor en we hopen dat we volgend seizoen of in de verdere toekomst weer een
beroep op jullie mogen doen!
Namens Fortuna wens ik jullie allemaal een fijne zomervakantie. We hopen dat daarna
iedereen weer op een normale manier kan trainen en wedstrijden spelen. Blijf gezond en tot
volgend seizoen!
Helmi de Wildt

Energieweg 50
6651 KT Druten

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor stap
met geld omgaan
Open nu
s
het JongWij
pakket

Hans van Elk financieel advies
Burg. van Elkstraat 25
6631 AE HORSSEN
T (0487) 54 16 49
E info@vanelkadvies.nl
I www.vanelkadvies.nl

Trainen op 1,5 meter
Sam aan het woord...
De eerste teleurstelling binnen het korfbal was voor de A1 op 14 maart: de wedstrijd tegen
de Korfrakkers werd afgelast, omdat dit team uit Brabant komt. Daar waren toen al de eerste
COVID-19 patiënten vastgesteld. Stiekem hoopten (en dachten) we dat het niet veel verder
zou komen, toch?
In de week erna ging echter een groot deel van Nederland dicht; ook de trainingen werden
stopgezet. De eerste gedachte was natuurlijk balen! Wel wisten wij ons allemaal te bedenken
dat het een juiste keus was, dit was op dat moment noodzakelijk. Het zag er wel somber uit
voor het binnen seizoen en in ons achterhoofd vreesden we ook voor het buiten seizoen.
Ondertussen was het zoeken naar oplossingen.
Ten eerste natuurlijk je conditie en korfbalkunsten: sommigen konden thuis oefenen maar
er zijn er ook zonder korf in de achtertuin... Hardloopschoenen, skeelers, springtouwen, van
alles werd uit de kast getrokken. Een groot voordeel was dat we nog op 1.5 meter afstand de
straat op konden en er werd dan ook samen gesport. Toch keken we elke persconferentie met
hoop op meer versoepelingen voor de sporters.
Eindelijk kwamen ze op 21 april: vanaf 29 april mochten kinderen en jongeren weer buiten
sporten! Op dinsdag 12 mei startte de A1 dus ook weer met training op afstand. Op afstand?
Ja zeker, dat was even wennen. Partijtje was uitgesloten, maximaal drie mensen per paal en
bal, opletten tijdens de doorloopballen en na afloop alles schoonboenen. Natuurlijk was dat
heel anders en niet optimaal, maar om weer te korfballen deden we dat graag. Toch werd
het alsmaar schieten en doorlopen wat eentonig dus bedacht Peter om op afstand te kunnen
verdedigen: met tennisrackets. Dus in groepjes van 3 konden we 1 op 1 spelen op afstand.
Het zag er niet alleen heel frappant uit, ook onze gezichten bleven niet altijd buiten gevaar.
Het was een goede tijdelijke oplossing maar we waren zeker heel blij dat we 2 juni weer
binnen de afstand mochten sporten! Korfbal is toch niet hetzelfde zonder de partij-vorm en
zoals er werd gezegd: ‘dan kan je de beuk er weer in gooien’. Dat blijft toch wel echt de
fijnste manier om te trainen. In wedstrijdvorm spelen zorgt ervoor dat je veel meer tactiek en
je kwaliteiten kan combineren, en samen kan spelen.
Het seizoen is alweer ten einde en ondanks dat de Corona trainingen wel een grappige
afwisseling waren, hoop ik dat we vanaf augustus toch weer ‘normaal’ kunnen korfballen!

Celine aan het woord...
Na precies twee maanden stil gezeten te hebben mochten wij op dinsdag 12 mei gelukkig
weer beginnen met korfbaltraining. Natuurlijk zijn er wel wat aanpassingen gemaakt,
waardoor de training veilig en corona-vrij verlopen kan. Door de anderhalve meter regel
hebben we de eerste weken geen partijtje kunnen doen. Ons team heeft daarom bedacht om
het eerste halfuur van de training te gebruiken om onze conditie op pijl te houden . Op de
dinsdag zijn we rondjes door het bos van Hernen gaan rennen en op de donderdag was het
tijd voor een workout. Naast de workout of het hardlopen hebben we natuurlijk ook een stuk
normale training gehad. Doordat we niet konden verdedigen zijn veel oefeningen niet mogelijk
en daarom is vooral het schot met veel verschillende oefeningen aan bod gekomen.
Zelf vond ik het tijdens de trainingen wel lastig om me precies aan de anderhalve meter regel
te houden, vooral omdat je bezig bent met de oefeningen en dan niet denkt aan de afstand.
Toch denk ik dat we wel veilig hebben kunnen trainen door alle maatregelen die genomen
zijn.
Hoewel de trainingen natuurlijk anders waren dan gewoonlijk, denk ik dat we goed hebben
kunnen trainen en op deze manier toch nog een mooi seizoen af hebben kunnen sluiten.

ERVAAR HET SPORTGEVOEL
MET SNELDERS

MET

SPORT
SNELDERS

WWW.METSNELDERS.NL

SPOORSTRAAT 49 WIJCHEN

024 - 641 5467

Foto’s uit de vorige eeuw
Dit seizoen geen kampioenschappen meer in de zaal of 2e helft veldcompetitie. Daarom
enkele hoogtepunten uit de vorige eeuw.

De jaren 70

Staand: Dora van Summeren, Sjan van Heumen, Tonnie Mooren, Hennie van Kraaij, Til van
Beuningen, Ria van Kraaij, Mien Arts v/d Zanden, Nolly Vink, Wil van Beuningen
Zittend: Gerda van Heumen, Riet Schel, Henny van Doornik, Truus Burgers, Annie Postma

Fortuna’74 - Deuteren 5-0,
Fortuna’74 - Omhoog 8-1,
Fortuna’74 - Bladella 5-0,
Fortuna’74 - Concordia 4-0
1978 Pinksteren Gelders kampioen op toernooi Deurne
Staand: Nicolette Engbers, Jan Engbers, Gertie Coppes, Sonja van Summeren, Els Fleuren,
Ardie de Vree, Theo Postma, Els Winnemuller, Jolanda van Summeren, Anita Lowiessen, Nico
Velthuijzen, Riet Leegstraten, Hannie Buijs
Zittend: Jolanda Hendriks, Stanny Derksen, Marga Fleuren, Helma Lowiessen, Rian de Groen,
Elle van Dijk

De jaren 80

1981 - A-junioren kampioen
Bovenste rij: Anja Verhoeven, Ankie van Heumen, Juliëtte Vaal, Gerlien van Woezik, Annemiek
Teijssen, Ronald Bouma
Onderste rij: Theo Postma, Ellen Vaal, Annemieke Elsen, Els Coppes, Nollie Peters, Thera
Peters, Irene Fleuren

1983 – Kampioen hoofdklasse en daarmee landskampioen
Staand: Marga Fleuren, Theo Postma, Jose Coppes, Elle van Dijk, Annemieke Elsen, Hannie
Buijs, Els Coppes, Gemma van Summeren
Zittend: Stanny Derksen, Els Fleuren, Helma Lowiessen, Thera Peters

De jaren 90

1991 – Senioren 2 Kampioen
Staand: Mien Arts v/d Zanden, Gerlien van Woezik, Donja v/d Berg, Annemiek Teijssen, Lianne
Lowiessen, Liede Gieling, Petri van Beuningen
Zittend: Maaike Schreven, Cristel Kersten, Jose Peters, Sandra Lowiessen, Antoinette
Verploegen, Mirjam van Summeren

1994 – Kampioen hoofdklasse en daarmee in finale om landskampioenschap
Staand: Daniëlle Krutwagen, Rezie van Summeren, Judith Lowiessen, Marga van Summeren,
Greet Bramsen, Jeannette v/d Berg, Thera Peters, Ria Bramsen, Paul Jansen, Annemieke
Elsen, Helmi Elsen
Liggend: Luciëlle van Buren

Wilt u hier
adverteren?
Neem voor meer
informatie en de
mogelijkheden
contact op via
info@fortuna74.nl

www.letselschadehulp.nl
Postbus 247
6600 AE Wijchen
Tel. 0487 - 53 13 09
I: www.letselschadehulp.nl
E: info@letselschadehulp.nl
GRATIS
EN GEHEEL VRIJBLIJVEND
EERSTE GESPREK BIJ U THUIS

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

7.30-21.00 uur
7.30-21.00 uur
7.30-21.00 uur
7.30-21.00 uur
7.30-21.00 uur
7.30-21.00 uur
10.00-18.00 uur

• Metselstenen
• Sierbestrating
• Keramische tuintegels
• Kunstgras
• Betonelementen
• Terrastegels
• Grind
• Split

De tip van...
Willeke Kersten
Voor de coach
Probeer wanneer de bal in het andere vak is, de speelster een korte aanwijzing te geven die
ze in de volgende aanval meteen uit kan voeren. Coach haar daarop en ervaar samen het
resultaat.
Voor de scheidsrechter
Als je twijfelt of je moet fluiten, dan weet je eigenlijk het antwoord al... Fluiten, dan kan je
daarna laten zien in gebaar voor welke overtreding je hebt gefloten en vervolgens wat de
consequentie is (scheelt weer een fractie van een seconde).
Voor de Speelster
Doe alsof je iets anders van plan bent dan je wilt gaan doen. Doe net of je de bal wil om van
afstand te schieten, maar loop vervolgens naar de korf voor een doorloopbal.

Even voorstellen...
Ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben Ryan Theunisse,
Vanaf heden heb ik de taak van het ontwerpen van de
Treffer van Ilse Arntz overgenomen. Samen met Aniek
zorg ik voor de digitale nieuwsbrief en Treffer, waarna
het uiteindelijk bij jullie op de deurmat
(of in de emailbox) belandt.
Leeftijd: 16 jaar
Sport: Voetbal (UHC)
Opleiding: Havo 4 (Pax Christi College)

UW PARTNER VOOR 3D - PROFIEL
EN 2D - LASERSNIJDEN!

ronde buis

vierkante buis

rechthoekige buis

H-profiel

H-profiel

max. 355 mm

max. 260 x 260 mm

max. 300 x 200 mm

max. HEA260

max. HEB260

I-profiel
max. IPE300

L-profiel
gelijkzijdig

L-profiel
ongelijkzijdig

max. 200 x 200 mm

max. 300 x 150 mm

U-profiel

Plaatstaal

max. UNP300

max. 4000 x 2000mm

Lekstraat 4a
5347 KV Oss
0412 640 086
info@vankerkhof-oss.nl
www.vankerkhof-oss.nl

Word lid van Hart voor Fortuna
Vorig seizoen is Hart voor Fortuna opgericht. “Hart voor Fortuna” heeft als doel om Fortuna
zowel financieel als sportief te ondersteunen in de breedste zin.
Dit kan variëren van stimulering of
bevordering van sportieve prestaties tot
het beschikbaar stellen van middelen voor
doelen die Fortuna ten goede komen.

hart voor

Lid worden houdt onder andere in:
- Jaarlijks een gezellig evenement (Fortuna gerelateerd);
- Fortuna clubblad en digitale nieuwsbrief;
- Uitnodiging voor alle feestelijke activiteiten.
Wil jij betrokken zijn, of blijven, bij Fortuna en draag je de club een warm hart toe? Word dan
lid van “Hart voor Fortuna”!
De kosten van het lidmaatschap bedragen €35 per jaar. Je kan je opgeven via
hartvoor@fortuna74.nl
t.a.v. Judith Lowiessen of Annemieke Vos.

Terugblik 40 jaar bestaan Fortuna

Teamindeling seizoen 2020-2021
Senioren 1

Senioren 2

A1

Hanneke		
Daniek		
Fay		
Emma T.		
Hanne 		
Jill		
Judith		
Mara			
* min. 1 speelster van A1
komt nog bij S1

Karin		
Elle		
Ilse v. E.		
Ilse A.		
Diede v. D.		
Nienke v. R.		
Esmee		
Anouk		
Maartje D.		
Isa		
Aniek		
Nikki K.

Kim J.		
Julia		
Romy		
Liz		
Sam		
Hannah		
Meike d.V.		
Linn		
Lara		
Els E.		
Fleur B.		
Luna		
* min. 1 speelster van A1
komt nog bij S1

Trainer/coach:
Peter
		
Trainen Schaarweide:
dinsdag 20:15-21:30
donderdag 20:00-21:15

Trainer:
Peter (alleen dinsdag)

Trainer/coach:
Peter		

Trainen Schaarweide:
dinsdag 19:30-20:30 (Peter)
donderdag 20:15-21:15
(zelf) (indien ander veld
beschikbaar)		

Trainen Schaarweide:
dinsdag 18:30-19:30
donderdag 19:00-20:15

Trainen Achterom:
dinsdag 20:15-21:15
donderdag 20:15-21:15

Trainen Achterom:
dinsdag 19:15-20:15 (Peter)

Trainen Achterom:
dinsdag 20:15-21:15
donderdag 19:15-20:15

De teamindeling seizoen 2020-2021
is ook zichtbaar op de Fortuna’74 website

WWW.FORTUNA74.NL

A2

B1

C1

Céline
Vera
Maike
Femke H.
Jet K.
Lotte
Manon
Senna
Diede L.
Puck
Nienke P.

Marit		
Mila		
Fleur C.		
Guusje		
Maud		
Suus		
Milou V.		
Renske		
Anne E.		
Esmee T.

Aafke		
Nikki R.		
Mirte		
Alyshia		
Sanne		
Els v. H.		
Floor G.		
Lisa T.		
Babette

Trainer:
Peter
Coach:
Ilonka

Trainer/coach:
Peter		

Trainer/coach:
Hanne en Fleur B.
Conditietraining:
Kim W. en ouders
		
Trainen Schaarweide:
donderdag 18:00-19:00

Trainen Schaarweide:
dinsdag 19:30-20:30
donderdag 18:30-19:30
		
Trainen Achterom:		
dinsdag 19:15-20:15 (elke
week)		
donderdag 19:15-20:15
(1x per 2 weken, er wordt
nog gekeken naar mogelijkheden voor wekelijkse
training)

Trainen Schaarweide:
dinsdag 18:30-19:30
donderdag 19:00-20:15
Trainen Achterom:
dinsdag 20:15-21:15
donderdag 19:15-20:15

Conditietraining:		
maandag 18:30-19:30 (even
weken)
		
Trainen Zandloper:		
donderdag 17:30-18:30

D1

Midweek

Recreanten

Emma v. H.		
Meike v. B.		
Floor M.		
Eefje		
Sarah		
Maartje v. K.		
Evi		
Anne D.		
Yfke

Marieke O.		
Marieke K.		
Eveliene		
Susan		
Willeke		
Ilse P.		
Kim L.		
Ilse G.		
Sophie v. D.		
Kim W.		
Marlot

Gertie		
Annemieke		
Ankie		
Miranda		
Helmi		
Renata		
Angeliek		
Rose-Marie		
Rezie		
Diana		
Femke B.		
Ilse v. H.

Trainer/coach:
		
Trainen Schaarweide:
woensdag 20:00-21:00
(indien geen wedstrijd)
			
Trainen Zandloper:		
woensdag 20:30-21:30
(indien geen wedstrijd)

Coach:
Marina		
		
Trainen Schaarweide:
woensdag 20:00-21:00
(indien geen wedstrijd)
			
Trainen Zandloper:		
woensdag 20:30-21:30
(indien geen wedstrijd)

Trainer/coach:
Liz, Meike en Jet		
Trainen Schaarweide:
dinsdag 17:30-18:30
		
Trainen Zandloper:		
dinsdag 17:30-18:30

E1
Lisa v. D.		
Sophie v. K.		
Jet S.		
Noa		
Fenne
Naomi
Trainer:
Lotte en Senna		
Coach:
Lotte, Senna, Denise
Trainen Schaarweide:
maandag 18:00-19:00
Trainen Zandloper:		
maandag 17:45-18:45

JOHN
GREUP
AUTOBEDRIJF
‘DE KIA-SPECIALIST’
AUTO

Voor Maas en Waal en omstreken

Verkoop van: Nieuwe AUTO’S en OCCASSIONS
Onderhoud alle merken, Banden, Accu’s, APK en Schadereparaties

AUTOBEDRIJF JOHN GREUP V.O.F
‘ t Hufke 1 • 6617 KL • Bergharen • Tel 0487-531 711 • www.johngreup.nl • info@ johngreup.nl

Metaalbewerking – Verspaning
Industrieterrein Westerhout
Industrieweg 42
6651 KR Druten
Tel: 0487 – 51 80 12
Fax: 0487 – 51 78 59
Mail: info@vergeest.nl

Spelregel(s) uitgelicht
juni 2020

Doelpunt

Voor een doelpunt moet de bal van boven af volledig door de korf vallen en wel door de korf
in het aanvalsvak;
In deze gevallen is het geen doelpunt:
• De bal vanuit het verdedigingsvak rechtstreeks in de korf in het aanvalsvak wordt
geschoten
• De rechtstreeks vanuit een vrije worp of spelhervatting in de korf wordt geschoten
• De scheidsrechter fluit voor een overtreding van een aanvaller, voordat de bal door de korf
is gevallen.
• De bal op de korf is geschoten, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor het verstrijken
van de speeltijd.*
(* de scheidsrechter heeft het eindsignaal dan eigenlijk niet handig getimed en had beter
eerder, of net iets later kunnen fluiten)

Spelers wisselen

In het breedtekorfbal (bij Fortuna al onze teams behalve Senioren 1) is het aantal spelersvervangingen onbeperkt.
Maar de vervangende speler moet wel van de bank komen (dus niet rechtstreeks vanuit het
andere vak).
De vervangende speler mag het speelveld pas betreden nadat de vervangen speler het speelveld heeft verlaten. Er is (sinds seizoen 2019/2020) geen beperking op het aantal keren dat
een vervangen speler terug mag komen in het spel.
Bij wedstrijdkorfbal mag maximaal 8x een speler worden vervangen. Ook hier moet de
vervangede speler van de bank komen. Maar is er geen beperking op het aantal keer dat een
vervangen speler terug mag komen in het spel.

uw zorgverzekering
2016
Maximale
korting
op
Maximale
korting
op op
Maximale
korting
uw zorgverzekering
2017
uw zorgverzekering
2016
uw zorgverzekering
2016
Woeziksestraat 692
Woeziksestraat
692
6604 CH
Wijchen

Spreekuurse
Poos
Assurantiën B.V.

024-6454623
024-6454623
Poos
Woeziksestraat 692
Maandagavond:
Woeziksestraat
692
Wijchen
info@poosassurantien.nl
Assurantiën B.V. 6604 CH
18.00-19.00 uur
Sp
Woeziksestraat
692 info@poosassurantien.nl
Woeziksestraat 692
www.poosassurantien.nl
Wijkcentrum Leghe Pol
024-6454623
Woeziksestraat
692
Woeziksestraat
692
024-6454623
www.poosassurantien.nl
6604 CH
Wijchen
6604 CH
Wijchen

Ma
Woeziksestraat
CH Wijchen
Spre
Spreekuurservice:
6604 CH Wijchen692 • 6604 info@poosassurantien.nl
18.
info@poosassurantien.nl
024-6454623
024-6454623
www.poosassurantien.nl
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Vraag naar onze collectieve mogelijkheden
in 2017 en bespaar flink op uw zorgpremie
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Spreekuurservice op diverse locaties of bel ons voor bezoek aan huis.

Spreekuurkalender z.o.z.
www.vgz.nl collectiviteit 17685

Bel ons of kom langs: 024-645 46 23
Spreekuurkalender z.o.z.

Meer informatie? Bel ons of kom langs: 024-6454623

Bel o
langs
024-6

Geef de bal door

JEUGD
Naam: Luna Bramsen
Leeftijd: 15
Team: A1
Lievelingseten: friet
Aanval of verdediging: aanval
Zaal of veld: zaal
Favoriete winkel: Zara
Vakantieland: Griekenland
Tv-programma: Chateau Meiland
Favoriete vak op school: pauze
Aantal jaren lid: 1
Ik geef de bal door aan: Fleur Breen

SENIOREN
Naam: Isa van Dijk
Leeftijd: 21 jaar
Binding met Fortuna: Speelster bij
Senioren 2
Lievelingseten: Sushi
Aanval of verdediging: Aanval
Zaal of veld: Veld
Favoriete winkel: Guts&Gusto
Vakantieland: wintersport in Oostenrijk
Tv-programma: Series op Netflix en
Videoland
Studie/beroep: Boekhoudster
Aantal jaren lid: 16 jaar
Ik geef de bal door aan: Fay Coppes

Volg Fortuna ‘74 op Facebook en Instagram
om op de hoogte te blijven van alle laatste
nieuwtjes!
@dkvFortuna74
@fortuna74_

Mulders Lasbedrijf Bergharen
Voor al uw staal-, hek-, en laswerk op maat.
Construccewerk
Latei- en balkenservice
Raam- en deurbeveiliging
Laswerk op locaae
Verzink- en coat service
Verkoop van diverse staalsoorten
Schuifpoorten in diverse maten
Schuifpoor
Poortautomaasering
Gebruikte en gereviseerde schuifpoorten
Bedrijfshekwerk & Poorten
Exclusieve hekwerken

Hogeveld 11-13 | 6617KP Bergharen | T 0487-532238 | www.mulders-lasbedrijf.nl

Algemene informatie
Aan- en afmelden van leden

Aanmelden als nieuw lid kan gedurende het hele seizoen via het inschrijfformulier dat je kunt
vinden op de website www.fortuna74.nl onder Lid worden (onder Vereniging).
Afmelden kan alleen per einde van een seizoen. Het afmeldformulier is te vinden op de
website www.fortuna74.nl onder Afmelden.

Rokje, sokken of sporttas kopen?

De clubkleding van Fortuna ‘74 bestaat uit een oranje shirt, wit rokje, hoge witte sokken en
een oranje/zwart traingingspak. Shirts en trainingspakken worden door Fortuna beschikbaar
gesteld, rokje en sokken moet je als lid zelf aanschaffen. Dit kan bij Sport met Snelders in
Wijchen. Daar krijg je ook 15% (rokje) of 20% (sokken) korting als je vermeld dat je lid bent
van Fortuna ’74.
Omwille van de uniformiteit is besloten dat we voor zowel het rokje als de sokken
voorschrijven welk merk/type moet worden aangeschaft. Met inspraak van de leden is eind
2017 besloten dat we spelen in rokjes van het merkt TK en sokken van het merk Stanno.
Sport met Snelders weet precies wat je als Fortuna lid nodig hebt.
Er zijn ook Fortuna sporttassen (oranje met Fortuna logo). Als je een sporttas wilt bestellen,
kun je mailen naar kleding@fortuna74.nl.

Treffer/nieuwsbrief ontvangen?

Geen Treffer/nieuwsbrief ontvangen maar wel lid, vrijwilliger, sponsor of adverteerder? Laat
het even weten via treffer@fortuna74.nl.
Voor alle anderen die graag een Treffer/nieuwsbrief ontvangen: word lid van “Hart voor
Fortuna” (www.fortuna74.nl/vereniging-hart-voor-fotuna).

Uitslagen, verslagen en programma

Om de uitslagen en verslagen van wedstrijden te lezen, kun je terecht op onze website
www.fortuna74.nl. Ook kun je daar het wedstrijdprogramma bekijken.

Overzicht sponsors 2019-2020
Hoofdsponsor
‘t Trefpunt
Kledingponsors
Autobedrijf Coppes
Hermans Kalverhouderij
MCB
Mulders Lasbedrijf
Sport met Snelders
Steenhandel Geurds
Tax Geitenhouderij
Van Kerkhof Metaalbewerking Oss

Balsponsors
ASL Bergharen
Buijs Elektra
Drive inn en feest DJ Ronnie
Eye Wisch
Findoor
Loonwerk- en aannemingsbedrijf W.M.A.
van den Hurk
Lot’s of Beauty
Tim&Emiel
’t Trefpunt

Cadeau sponsor jubilarissen
Hoogeerd

Bedankt voor deze sponsoring!

Jarigen
We hebben aankomende tijd weer een aantal jarigen leden in ons midden:

06-07
13-07
14-07
20-07
22-07
23-07
23-07
26-07
26-07
30-07

Naomie Padmos
Diana van Heeswijk
Marieke Oosterhout – Lepoutre
Ilse Arntz
Maartje van Kempen
Esmee van der Voort
Fleur Cobussen
Evi Rikken
Vera Loeffen
Lisa Theunisse

06-08
14-08
16-08
16-08

Sophie van Doornik
Aafke van den Akker
Babette Pekel
Bob Ploegmakers

Wij willen jullie graag van harte
feliciteren en wensen jullie een
hele mooie dag toe!

17-08
20-08
20-08

Anne Denecke
Annemieke Vos
Maike Janssen Steenbergen

10-09
11-09
12-09
19-09
20-09
24-09
26-09

Femke Hermans
Liz Vermeulen
Rezie van Summeren
Sam Sommerdijk
Diede Loeffen
Diede van Doornik
Nikki Rikken

Woensdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag en vakantie

20.00 - 1.00
21.00 - 2.00
21.00 - 2.00
open bij mooi weer

