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Belangrijke data 
Maandag 21 december 
t/m zaterdag 2 januari 
Lege flessen actie 
 
Maandag 22 februari 
Algemene ledenvergadering 
 
Zaterdag 16 januari 
Mini UHC-Fortuna'74 toernooi   

 

 

 

 

 

 

 



 

Woordje van de redactie 
Beste allemaal, 
 
In deze gekke tijd waarbij we helaas alweer een tijd geen wedstrijden aan het korfballen 
zijn, willen we jullie nog steeds graag op de hoogte houden van alles wat er speelt bij 
Fortuna. Zo komt de lege flessen actie er weer aan. Dus laten we met ons allen lekker veel 
flessen verzamelen! Voor de Grote Clubactie hebben jullie jullie zelf erg goed ingezet. Het 
resultaat hiervan lees je verderop. Ook worden er nog steeds nieuwe dingen georganiseerd, 
zowel voor de jeugd als senioren. Op 11 december is of was er (dat ligt eraan wanneer jullie 
deze nieuwsbrief in jullie mailbox ontvangen) een pubquiz. De midweek heeft zelfs al een 
pubquiz gedaan op een hele leuke manier! 
Daarnaast is de verjaardag van sinterklaas al geweest en de volgende feestdagen komen er 
al weeraan. 
Wij wensen jullie een fijne kerst en alvast een gelukkig en gezond 2021! 
Veel lees plezier en tot volgend jaar! 
 
Groetjes Ryan en Aniek 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Actueel: COVID-19 
In de vorige nieuwsbrief stond nog een oproep om je aan de regels te houden. Dit in de 
hoop dat het zou helpen om korfbalwedstrijden te kunnen blijven spelen. Maar helaas, de 
competitie ligt sinds 14 oktober stil. 
 
Trainen mag wel. Jeugd tot 18 jaar kan trainen zonder beperkingen en mag binnen de 
vereniging ook onderlinge wedstrijdjes spelen. Senioren mogen trainen in groepen van max. 
4 personen en met onderling 1,5m afstand. Dit beperkt het aantal mogelijke oefeningen 
sterk. Helaas heeft dit S2, Midweek en Recreanten doen besluiten voorlopig niet te trainen. 
 
Om toch wat aan ons clubgevoel te werken, heeft een aantal actieve leden het initiatief 
genomen om voor de senioren en A jeugd een club-pub-quiz te organiseren. En de 
Schaarweide activiteitencommissie heeft ook een jeugdtoernooitje/spellen-dag voor 
korfbal en voetbal in voorbereiding voor leden van 8 – 18jaar. 
 
Wat fijn dat leden blijven nadenken over wat wél kan en zich daarvoor inzetten! 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spelregels uitgelicht 
Ondanks dat het seizoen al een tijd geleden is begonnen en er op dit moment geen 
wedstrijden worden gespeeld, lichten we toch graag nog de nieuwe spelregels van dit 
seizoen toe. Wanneer het (zaal)seizoen begint, zijn jullie weer helemaal op de hoogte van 
de spelregels! Met ingang van dit seizoen (2020-2021) zijn een aantal belangrijke 
wijzigingen doorgevoerd in de spelregels. 
 
In het kort zijn dat de volgende 6 dingen: 
1. Iedereen neemt zijn eigen strafworp. 
2. Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal 
raken. 
3. De opgooibal is afgeschaft. 
4. Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt. 
5. Alle teams mogen twee coaches hebben. 
6. Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aankondiging lege flessen actie 
In de week van 21 december tot 2 januari staat onze jaarlijkse flessenactie weer op de 
planning. 
 
De indeling van de straten/groepje zal verstuurd worden via de groepsapp van de 
verschillende teams. De oudere leden verzamelen zelf flessen. 
 
Het inleveren van de flessen is dit jaar Zaterdag 2 januari tussen 10.00 en 12.00 uur in de 
kantine van Schaarweide. 
 
Wij hopen op heel veel lege flessen! 
 
Karin Toonen Dekkers 
Wendy Willems 
Miranda van Rodijnen 

 

 
   

 

 



 

Terugblik Grote Clubactie 
Wow! Wat hebben jullie goed verkocht! Ondanks alle Corona-perikelen zijn er bijna net 
zoveel loten verkocht als afgelopen jaar. Dat is echt geweldig! Zoveel mensen die Fortuna 
een warm hart toedragen, dat geeft een warm gevoel! 
 
Jullie verkochten met z’n allen 479 loten. Daarvan zijn er een flink aantal via persoonlijke 
QR-code verkocht en ook nog best wat loten via de boekjes. Ondanks het feit dat het in 
deze tijd zo lastig is om persoonlijk bij mensen op bezoek te gaan en langs de deuren te 
gaan, hebben jullie dat maar mooi voor elkaar gekregen! 
 
De meiden van de E1 verkochten dit jaar samen de meeste loten binnen Fortuna, het team 
van 6 meiden verkocht er 91! Maar de echte lotenkoningin was dit jaar Noa Croonen, zij 
verkocht 27 loten! Inmiddels hebben de meiden een leuke beloning gekregen voor hun 
inzet en heeft Noa een extra beloning ontvangen. Super gedaan dames! 
 
Rest nog een woord van dank uit te spreken naar de trainsters en de ouders die een handje 
hebben geholpen bij het invoeren van alle verkochte loten. Hopelijk zijn jullie ook komend 
jaar weer bereid de handen uit de mouwen te steken. Zodra Fortuna de cheque via de post 
ontvangt, zorgen we voor een foto in de treffer! 
 
Dank jullie wel allemaal! 
 
Groet, 
Ilse van Heumen en Sandra Schel  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sinterklaas bij de E1  

 

 

 

 

 



 

Pubquiz bij de midweek 
In deze bijzondere tijd, waarin we elkaar niet of heel weinig zien, had Willeke een geniaal 
idee; het spelen van een op maat gemaakte pubquiz. 
Ter voorbereiding moesten er wel wat vragen beantwoord worden met strenge restricties 
tegen bekendmaking naar anderen. Nadat bijna iedereen via Teams klaar zat om te starten, 
was Ilse snel nog via een andere hulplijn ingevlogen, zodat ze ook mee kon doen. 
 
De korfbalfeitjes vlogen over de tafel; enig idee hoe zwaar een wedstrijdbal is? Wij zijn er 
nu achter! Na de algemene feitjes konden we jonge koppies gaan raden en grappige 
uitspraken bij de juiste mensen plaatsen. Ook kwamen er historische foto’s en filmpjes 
voorbij van kampioenschappen van heel lang geleden… Wat waren we nog jong… en 
actief…. En wat spelen we toch al lang samen! We hebben gelachen en teruggeblikt op 
mooie momenten. 
 
Dankzij wederom de tomeloze inzet van onze aanvoerster Willeke was het weer een 
topavond. 
 
Nogmaals dankjewel zus!  
 
Groetjes van een midweker.  

 

 

 

 



 

Schermen in de kantine 
De laatste tijd hebben we door de COVID maatregelen er helaas nog niet zo veel naar 
kunnen kijken, maar onze nieuwe kantine heeft 3 Tv-schermen. Daarop kunnen we gezellig 
samen sportwedstrijden kijken. Maar we kunnen ze voor nog veel meer gebruiken. Harava, 
UHC en Fortuna gaan er samen voor zorgen dat in ieder geval onze sponsors zichtbaar 
worden op deze schermen. Sponsors zijn erg belangrijk voor onze verenigingen en 
verdienen daarom ook wat meer aandacht. Ook voor het aankondigen van Schaarweide-
activiteiten kunnen we de schermen gebruiken. Op dit moment onderzoeken we ook de 
mogelijkheden en kosten om actuele wedstrijdinformatie en nieuwsflitsen op de schermen 
te tonen. Hopelijk duurt het niet al te lang meer voordat de kantine weer open mag en we 
het resultaat kunnen zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vacatures: vrijwilligers 
Voor de volgende functies zoeken we nog vrijwilligers 
- Kantinehulp: We kunnen altijd hulp gebruiken in de kantine. Vanaf een leeftijd van 16 
jaar.  
- Voorzitter: Rose-Marie heeft te kennen gegeven uiterlijk eind 2021 te stoppen als 
voorzitter. Geen van de huidige bestuursleden heeft de ambitie om de rol van voorzitter op 
zich te nemen. Daarom zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
 
Zit er iets voor jou tussen, of heb je een vraag? 
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  

 

 

Geef de bal door... 
JEUGD – MEIKE DE VREE 
Leeftijd: 17 
Team: senioren 1 
Lievelingseten: sushi 
Aanval of verdediging: aanval 
Zaal of veld: zaal 
Favoriete winkel: Zara 
Vakantieland: Italië  
Tv-programma: ik kijk geen tv, alleen 
Netflix en Videoland 
Favoriete vak op school: chemie  
Aantal jaren lid: 11  
Ik geef de bal door aan: 
Sam Sommerdijk  

 

 
SENIOREN – NIKKI KAAK 
Leeftijd: 21 jaar  
Binding met Fortuna: lid sinds 2004  
Lievelingseten: pizza en andijviestamppot  
Aanval of verdediging: lastige keuze... 
allebei heeft iets leuks 
Zaal of veld: zaal 
Favoriete winkel: niet 1 specifieke winkel, 
zowel online shoppen als in een stad vind ik 
erg leuk 
Vakantieland: Veel landen, zolang het maar 
een zonvakantie is, zoals Turkije  
Tv-programma: Wie is de mol 
Studie/beroep: verpleegkundige  
Aantal jaren lid: 16 jaar?  
Ik geef de bal door aan: 
Emma Tax 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jarigen 
06-12 Luna Bramsen 
07-12 Sophie Velthuizen  
08-12 Yfke Buijs 
11-12 Dorine Sengers  
18-12 Suus van Haaren 
21-12 Peter de Bruijn  
23-12 Emma Tax 
25-12 Renata Ariëns  
28-12 Marina Manders 
31-12 Esmee Theunisse 
 
 
03-01 Hannah Kocken  
03-01 Marit Sas 
06-01 Judith de Wildt 
 
 
   

 

 
08-01 Kim Willems 
14-01 Lisa van Dorland 
14-01 Milou Versteeg  
15-01 Alyshia Moors 
16-01 Renske Schel 
27-01 Hanneke de Vaan 
 
 
02-02 Mara Tax 
05-02 Fleur Geurds 
14-02 Kim Janssen Steenberg 
23-02 Linn Sas 
23-02 Lotte Sas 
23-02  Marieke Kersten 
25-02 Aniek Leegstraten 
 
 
   

 

 

 



 

 

FORTUNA'74  
De e-treffer is de digitale nieuwsbrief van Dameskorfbalvereniging Fortuna ’74. 
Deze nieuwsbrief is voor al onze leden, sponsors en vrijwilligers en verschijnt 4 keer per 
jaar. 
 
Redactie: 
treffer@fortuna74.nl 
Aniek Leegstraten 
Ryan Theunisse 
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