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Belangrijke data

Zaterdag 3 oktober t/m zondag 11 oktober:
Week van de scheidsrechter
Maandag 5 oktober t/m zondag 25 oktober:
Stemmen Rabo ClubSupport
Maandag 26 oktober:
Begin trainen in de zaal
Zaterdag 31 oktober:
Inleveren lotenboekjes Grote Clubactie
Maandag 23 november:
Jaarlijkse ledenvergadering

Woordje van de redactie

Hallo allemaal,

Dit keer weer de eerste nieuwsbrief van het nieuwe seizoen. Het meest actuele thema blijft nog
steeds COVID-19, ondanks dat we al veel meer mogen dan een half jaar geleden. Wij zijn dit seizoen
weer begonnen met “gewoon” korfballen, wat super fijn is!
Naast aandacht voor het coronavirus, staat er nog veel meer in deze nieuwsbrief. We kunnen
terugkijken op een fantastisch mini-kamp samen met UHC en Harava. En de A1 en senioren 1 hebben
zich kunnen voorbereiden op het seizoen met een goed geregeld toernooi op Schaarweide.
Ook komen er weer acties aan waarbij we hopen dat iedereen zijn stinkende best gaat doen om
zoveel mogelijk loten te verkopen en zoveel mogelijk stemmen te verzamelen voor de Rabo
Clubsupport actie. Het geld wat we hiermee ophalen, kan Fortuna weer mooi gebruiken.
Wij wensen jullie veel leesplezier en tot de volgende nieuwsbrief in december!
Groetjes
Ryan en Aniek
LET OP: De meeste stukjes tekst zijn geschreven voor de persconferentie en maatregelen van 28-09-2020

Woordje van het bestuur

Het seizoen is begonnen en we zijn weer aan het korfballen. Of moet ik zeggen, nog aan het
korfballen?
Afgelopen seizoen was een bijzonder seizoen, maar ook dit seizoen zal anders zijn dan we
gewend waren. Zo worden er voorlopig geen activiteiten in de kantine georganiseerd, zoals een
Oktoberfest. Vooralsnog gaat de ‘core business’, het korfbal gewoon door. En dus ook al het werk er
omheen. Gelukkig zetten vele leden en ouders van leden zich in voor de club. Dit varieert van het
verspreiden van de Grote Club Actie lotenboekjes, tot het opleiden van scheidsrechters. En denk ook
aan het plannen van de wedstrijden, het werven van sponsors en het regelen van speelsters als er
meerdere teamleden verkouden zijn of wachten op een uitslag van een corona-test. Fijn dat (ouders
van) leden, die zien dat er ergens iets (beter) moet gebeuren, zich aanbieden om daar aan mee te
werken.
Samen zorgen we er voor dat we kunnen blijven korfballen in Bergharen/Hernen. Nu maar
hopen dat Corona geen roet in het eten gooit.
Namens het bestuur,
Rose-Marie Eissen (voorzitter)

Actueel thema: COVID-19

Op het moment dat dit stukje wordt geschreven, zijn we gelukkig weer normaal aan het
korfballen. Trainen kan weer zoals we gewend waren. Het enige wat is aangepast, tijdens de
wedstrijden, is dat 18+ ers op de reservebank 1,5 meter uit elkaar moeten zitten.
Maar daar rondom heen, hebben we wel te maken met een aantal regels en beperkingen. Natuurlijk
gelden de algemene RIVM richtlijnen zoals: thuisblijven als je klachten hebt en was je handen
regelmatig met water en zeep.
Op Schaarweide kunnen maximaal 8 personen van 18+ in een kleedkamer. En tijdens trainingen
stellen we voor de jeugdteams B t/m E geen kleedkamers beschikbaar. Dit om het extra
schoonmaakwerk een beetje in de perken te houden.
Supporters van 18 jaar en ouders moeten 1,5 meter afstand houden. In de kantine vragen we
iedereen zijn handen te ontsmetten, naam en contactgegevens achter te laten, contactloos te
betalen en plaats te nemen op een stoel of kruk aan een tafel, die mag je niet verzetten.
Het is minder leuk dan we gewend waren. Maar laten we ons er aan houden. Laten we voorkomen
dat de kantine moet sluiten en/of de competitie moet wordt stilgelegd, omdat er te veel
besmettingen komen.

Grote Club Actie 2020
Dag Fortuna meiden!

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, zijn jullie weer gestart met de trainingen! Ondanks alle
Corona-perikelen gaan ook de wedstrijden weer van start, en lijkt alles weer wat in het normale
vaarwater terecht te komen.
Ook worden allerlei zaken weer opgepakt en wordt er geprobeerd weer vorm te geven aan de nodige
acties om voor Fortuna weer wat geld in het laatje te brengen. Een van die acties is afgelopen
zaterdag 19 september van start gegaan; De Grote Club Actie!
Hoogste tijd dus om weer de handen uit de mouwen te steken! De opbrengst van dit jaar gaan we gebruiken
voor opleidingsactiviteiten voor trainsters. Een belangrijk stukje in het verenigingsleven, met oog op de toekomst.
Aan jullie de vraag om zoveel mogelijk loten te verkopen en daarmee een mooi bedrag bij elkaar te
brengen. Als jullie dit lezen zijn de boekjes inmiddels uitgereikt door jullie trainsters en zijn jullie als
het goed is gestart met de verkoop.
Je mag loten verkopen tussen 19 september en 30 oktober. Op 31 oktober lever je je lotenboekje
uiterlijk weer in bij je trainster.
Dus vraag je opa-oma-ooms-tantes-en alle kennissen of ze een lot van je willen kopen! Van de
opbrengst gaat 80% rechtstreeks naar de club, een mooie manier dus om een mooi bedrag bij elkaar
te brengen.
In de volgende treffer maken we bekend welk lid de meeste loten heeft verkocht binnen Fortuna en
welk team samen de meeste loten wist te verkopen. Zij maken kans op een leuke verrassing!
Resteert nog de vraag wie er tussen 1 en 15 november een uurtje tijd vrij kan maken om de loten in
te voeren op de site van de Grote Club Actie?
Je kunt even appen of bellen met Ilse van Heumen (06-45492036) of Sandra Schel (06-46618978).
Vele handen maken licht werk!
Succes allemaal!
Groet Sandra Schel

Aankondiging: Rabo Clubsupport
Hallo allemaal,

Binnenkort zal Rabo ClubSupport van start gaan, een actie waarin de Rabobank clubs en verenigingen
een financieel steuntje in de rug geeft. In de volgende link kun je meer lezen over deze actie:
https://youtu.be/xFBH1jqA8d4
Wij hebben ook Fortuna aangemeld voor deze actie, maar hiervoor hebben wij wel jullie steun en
stemmen nodig.Tussen 5 oktober en 25 oktober bestaat de mogelijkheid om jullie stem uit te
brengen, vanuit het bestuur willen wij jullie dan ook graag oproepen om hier zo veel stemmen als
mogelijk zijn aan ons te geven.
Vanzelfsprekend zullen wij ook onze Facebook- en Instagram accounts in gaan zetten om zoveel
mogelijk aandacht voor deze actie te genereren. Houd de komende weken je social media accounts
dus goed in de gaten.
Bij voorbaat dank voor jullie support en als wij in de loop van november de uitslag van de Rabo
ClubSupport actie ontvangen, houden wij jullie hier natuurlijk direct van op de hoogte.
Namens het bestuur,
Bob Ploegmakers

Terugblik: Korfbaltoernooi Schaarweide
Door Emma Tax (senioren 1)

Begin augustus zijn we met de voorbereidingen van het buitenseizoen gestart. Gelukkig hoefden we
geen 1,5 meter afstand meer te houden tijdens het sporten. We hadden inmiddels al wat
oefenwedstijden achter de rug, maar zondag 30 augustus speelden we een 4-kamp thuis op
Schaarweide. Peter had goede tegenstanders en scheidsrechters geregeld, dus het beloofde een
leerzame dag te worden. De A1 en senioren 1 speelden tegen teams van Swift, Ona/Astrantia en de
Horst. Het was dus een vol en moeilijk programma, maar we hadden er allemaal zin in.
Onze eerste wedstrijd was tegen Swift. We wisten dat dit een grote uitdaging zou worden om
hiervan te winnen, maar we wilden in ieder geval een mooie en goede wedstrijd spelen. Swift liet
mooie acties zien en speelde in een hoog tempo. We gingen hierin mee, maar Swift heeft wel
gewonnen. Van deze wedstrijd hebben we wel veel geleerd en het was leuk om tegen zo’n ploeg te
spelen. Na deze wedstrijd stond er een lekkere lunch voor ons klaar. Het was allemaal erg goed
geregeld.
Na de lunch maakten we ons klaar voor de tweede wedstijd, deze keer tegen de Horst. Ook deze
wedstrijd hebben we goed gespeeld en maakte we meer kans op de winst, maar was toch de Horst
de winnende partij. Tot nu toe hadden we geluk gehad met het weer, want bij onze wedstrijden was
het nog altijd droog gebleven. Helaas was dit niet het geval tijdens de laatste wedstrijd tegen
Ona/Astrantia. We speelden ook wat minder fel en Ona/Astrantia ging er met de winst vandoor. Het
doel was ook niet om de wedstrijden te winnen, maar om met het team samen goed te spelen en
ervan te leren en dat is gelukt.
Het was een leuke, leerzame dag die goed geregeld was. Nu op naar de competitie wedstrijden!

Terugblik: Minikamp Schaarweide

De tip van ...
Willeke Kersten

Voor de scheidsrechter
Een tip over communicatie. Bij de allerjongste ben je als scheidsrechter er niet alleen om de wedstrijd te leiden, maar
ook juist om te begeleiden. Je legt uit waarom je fluit en hoe ze het de volgende keer beter op kunnen lossen. Je
hoeft niet bang te zijn om strafworpen te geven, leg het maar uit aan de meiden dat de bal misschien anders in de
korf was gegaan als ze niet de hand op de arm van hun tegenstandster hadden gelegd. Iedereen zal het begrijpen,
vooral als je de situatie nog een keer voordoet met ze. Zo ben je echt aan het begeleiden en leer je ze het spelletje.
Hoe ouder het team hoe minder je hoeft te praten als je fluit, dan leg je jouw beslissing uit met gebaren. Deze kent
iedereen dan inmiddels, merk je dat ze het gebaar niet kennen dan geef je ook mondeling aan waar je voor fluit. En
een belangrijke zin die ik heel vaak herhaal bij het begeleiden van scheidsrechters is: als je niet fluit moet je praten
(uitleggen dat er bijvoorbeeld voordeel is, of dat het niet verdedigd is, omdat de dame niet met haar lichaam tussen
de bal en de korf is).En als je fluit hoef je niet te praten (dan leg je het uit met gebaren).
Voor de trainsters
Nog een tip voor trainsters; Probeer niet standaard een wedstrijdje te maken met de opdracht wie het eerst 15
doelpunten heeft gescoord heeft gewonnen. Maar geef iedereen de kans om zichzelf te verbeteren en te winnen. Hoe
ziet dat eruit? Bij de volgende oefening ga je zo veel mogelijk doelpunten maken in 5 minuten. Tel ze. Daarna ga je
bijvoorbeeld een conditieoefening doen. Daarna weer dezelfde oefening en nu proberen in die 5 minuten jouw record
te verbreken.
Of met z’n allen 50 doorloopballen scoren. Hardop tellen. Houd de stopwatch bij de hand. Volgende ronde, proberen
met z’n allen de tijd te verbeteren. Dit kan een terugkerende challenge zijn. Wanneer zijn we op ons best?
Aanvulling, rondvragen bij wie is het gelukt? Veel winnaars hopelijk. Dus, als je weet waar het voor doet, met meer
concentratie, kan je meer bereiken.

Vacatures vrijwilligers – wij zoeken jou!
Op dit moment zoeken we nog versterking voor:
Kantinehulp: We kunnen altijd hulp gebruiken. Vanaf 16 jaar

Is dit iets voor je, of wil je op een andere manier bijdragen aan onze vereniging?
Spreek me een keer aan of mail, app of bel me.
Ook als je denkt op een andere manier iets te kunnen betekenen voor de club!
Rose-Marie Eissen:
voorzitter@fortuna74.nl 06-52802181

Pupil van de week
Anne en Yfke als pupil van de week!

Geef de bal door ...
JEUGD – Fleur Breen
leeftijd: 15 jaar
team: A1
lievelingseten: Friet
zaal of veld: zaal
favoriete winkel: Loavies
vakantieland: Turkije
tv-programma: Chateau meiland
favoriete vak op school: economie
aantal jaren lid: 8 jaar
Ik geef de bal door aan: Meike de Vree

SENIOREN – Marlot Roelofs
Leeftijd: 23
Binding met Fortuna: Midweek
Lievelingseten: Courgettini
Aanval of verdediging: Aanval
Zaal of veld: Zaal
Favoriete winkel: Costes
Vakantieland: Zuid-Afrika
Tv-programma: Wie is de Mol?
Studie/beroep: Integraal begeleider Gehandicaptenzorg (’s
Heeren Loo)
Aantal jaren lid: 17
Geeft de bal door aan: Nikki Kaak

Jarigen
01-10
01-10
01-10
04-10
06-10
07-10
07-10
07-10
20-10
20-10
25-10
28-10
30-10

Fleur Breen
Ilse Peperkamp
Mirte Eissen
Isa van Dijk
Nikki Kaak
Lien Breen
Rachel van Heumen
Ilse van Heumen
Jet Kocken
Miranda Dinnissen
Eveliene van Boekel – van Bronkhorst
Judith Lowiessen
Hettie Coppes

06-11
06-11
09-11
10-11
11-11
15-11
15-11
15-11
17-11
21-11
26-11
27-11
27-11
30-11

Guusje van Kempen
Floor Mulders
Jet Schreven
Maud Buijs
Jill Coppes
Greet Leegstraten – Bramsen
Kim Langenhuijsen
Marlot Roelofs
Helmi de Wildt
Femke Daniels
Noa Croonen
Nienke Ploegmakers
Puck Ploegmakers
Pleun van Doornik

Gefeliciteerd!

