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•

Dames 1 wint promotiewedstrijd: naar de 1e klasse
Zaterdagmiddag was het zover. De
Fortutas Dames 1, gesponsord door
SmolenaersVanLier Tuinen, Grako
Logistics en Tuinverzorging Gieln, gingen
de promotiewedstrijd tegen VC Voerendaal
spelen in Panningen. Na het
kampioenschap van vorig jaar en de
promotie naar de 2e klasse hebben de
Fortutas dames laten zien dat ze zich goed
ontwikkeld hebben want het hele seizoen
speelden ze bovenin hun poule mee. Met
als beloning het spelen van een
promotiewedstrijd tegen VC Voerendaal.
De voorbereidingen liepen, ondanks de
blessures, goed en iedereen was op en top
gemotiveerd om een goede wedstrijd te
spelen. De tribune in Panningen stroomde vol met een enorme grote groep Fortutas supporters, wat
een geweldig gezicht was dit. Een enorme steun voor het Fortutas team. De eerste set werd
gewonnen met 25-20 door de Fortutas dames en ook in de 2e set speelden de dames een goede
wedstrijd. Toch kwam het ervaren Voerendaal goed terug, zij namen hun 1e klasse ervaring mee,
maar de Fortutas dames bleven goed spelen door de aanmoedigingen van alle supporters. Ook de 2e
set werd met 25-20 gewonnen en nog slechts 1 setwinst was nodig voor de promotie. In de 3e set
stoomde de Fortutas dames door. Voerendaal probeerde alles wat er nog kon maar ze maakten geen
kans meer. De Fortutas dames speelden erg goed, de coaches Marion en Marco bleven de rust
behouden en de Fortutas dames wonnen de set met 25-12 en daarmee was de winst binnen.
Geweldig, promotie naar de 1e klasse !!! Nog nooit in de geschiedenis van VC Fortutas speelden de
dames op zo een hoog niveau. In het seizoen 2018-2019 zullen de Fortutas dames uitkomen in de
Nevobo 1e klasse onder leiding van Jac Clerx.
De blijdschap was na de wedstrijd erg groot bij het team en de supporters. Samen genoten ze van dit
mooie resultaat. Er werd na de wedstrijd nog lang gefeest. Eerst in Panningen en daarna verplaatste
het feest zich naar het terras van de Kleine Winst. Daar was het nog lang onrustig.
Zie het fotoalbum op www.fortutas.nl voor de foto’s.

•

Terugblik van Marion
Het is zondag ochtend 29 april 2018.
Een dag waarbij ik me vaak heb afgevraagd hoe ik
me zou voelen vandaag.
Zou ik verdrietig zijn, euforisch, balen, of zoals
vanmorgen wakker worden met een enorme glimlach
op mijn gezicht.
Zes jaar geleden ongeveer, ben ik begonnen met
training geven. Zoals velen onder ons, word je ervoor
gevraagd, gepolst of gestrikt. In mijn geval was het
anders. Ik had te maken met een zwangerschap die
niet zo was verlopen als ik had gehoopt. Ik keek uit
om weer te mogen gaan volleyballen. Maar had enorme last van mijn lijf wat niet wou wat ik in mijn
hoofd had.
En ik kan vertellen dat dit een moeizaam traject was vol vallen en opstaan. Als je in een situatie komt
van blessures en niet kunnen sporten, is het altijd lastig om je nieuwe weg te zoeken, en te
accepteren.
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Ik wist nog niet goed hoe daarmee om te gaan. En zat in de knoop.
En toen vernam ik dat mijn eigen team zonder trainer en coach zat, en wist ik het.
Het was ideaal om mijn aandeel in het team te behouden en tegelijk een nieuwe uitdaging aan te
gaan die paste bij mijn situatie.
Al heel snel merkte ik het belang, om iets te hebben wat mij ontspanning, afleiding, en voldoening gaf,
en tegelijk ook een uitdaging was.
Een visie die in mijn DNA zit is dat ik iedereen wil besmetten met het volleybal virus. En zo komt het
dat ik de afgelopen 6 jaar tijdens mijn trainingen de deur altijd voor iedereen open had staan.
Vele dames zijn in mijn trainingen binnen gekomen, uit gevlogen, en ook weer terug gekomen. Omdat
Fortutas voor iedereen thuiskomen is, een warm nest waar we met iedereen onze schouders onder
steken. Dat heb ik altijd als zeer prettig ervaren.
In mijn privé leven is er veel gebeurd afgelopen 6 jaar, maar ook in de teams hebben we lief en leed
gedeeld. Ik heb dit altijd als zeer prettig ervaren. We hebben samen gelachen, gehuild, gepraat, maar
gingen altijd weer snel het veld in, want uiteindelijk is volleyballen ons beste medicijn.
Dit jaar besefte ik dat het voor mij tijd is, om alles opnieuw te bekijken. Mijn aandacht moet ik zoals
iedereen verdelen, en met de komst van een nieuwe gezin en de daaruit voort komende verhuizing in
het verschiet, merkte ik dat hier meer ruimte voor nodig was.
En wat voelt het dan meteen zeer vertrouwd om dit te kunnen delen met mensen die je begrijpen.
Naar je luisteren en je deze ruimte geven….…
Met mijn glimlach op mijn gezicht doe ik vandaag mijn stap terug. Geef ik het vaandel weer terug….
En kan ik niets anders dan met trots kijken naar mijn afgelopen 6 jaar als trainster & coach.
Ik heb veel mogen leren samen met jullie, en daar ben ik iedereen dankbaar voor.
Ik ben heel dankbaar voor het warme thuis gevoel welke ik al vele jaren heb mogen ervaren, en hoop
dat we elkaar in de toekomst weer kunnen treffen. Nu even de aandacht op andere zaken maar,
Volleybal is mijn medicijn, en Fortutas mijn club.
Groeten,
Marion Götzen
•

VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi op zaterdag 2 juni
Op zaterdag 2 juni zal het VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi plaatsvinden. We zullen hiervoor
iedereen nodig hebben in de voorbereiding om dit toernooi succesvol te laten verlopen.
Op woensdag 18 april is er overleg geweest met een groep enthousiaste, betrokken leden over de
organisatie van dit toernooi. Zij zullen ook de andere leden aanhaken.
Samen gaan we dan aan de slag om een mooi toernooi voor te bereiden.

•

Vervallen trainingen
- Ivm de meivakantie vervallen de jeugdtrainingen op maandag 30 april, donderdag 3 mei en
maandag 7 mei.
- Ivm Hemelvaartsdag vervallen alle trainingen op donderdag 10 mei.
- Ivm de clinic met oud-speelsters vervallen de seniorteam trainingen op maandag 14 mei.

•

Opruimen Moulin Blues podium op zondag 6 mei
Op zondagochtend 6 mei gaan we vanuit VC Fortutas weer het podium van het Moulin Blues festival
afbreken en daarmee een mooi geldbedrag voor de vereniging verdienen.
We zoeken hiervoor totaal minimaal 20 vrijwilligers. Je kunt zelf meehelpen en/of je kunt ook een van
je familieleden vragen om mee te helpen. Als vrijwilliger heb je recht op een gratis entreekaartje voor
een van de festivaldagen.
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Laat even via een reactie op info@fortutas.nl weten of je mee kunt helpen en voor welke festivaldag je
dan een vrijkaartje wilt.
•

Clinic met oud-speelsters op maandag 14 mei
Op maandag 14 mei om 19.30 uur zal oud Fortutas trainer Fred Hermans (ervaren eredivisie trainer),
een volleybalclinic geven voor een groep van oud-spelers van VC Fortutas. Al vele spelers hebben
hun medewerking toegezegd. Het belooft een spektakel te worden.
Meer informatie volgt later.

•

Ouder Kind Toernooi CMV Jeugd
Op maandag 23 april werd het ouder kind toernooi voor de CMV jeugd gespeeld. Veel jeugdleden
gingen samen met hun ouders de strijd aan in een leuk en gezellig toernooi. De foto’s zijn terug te
vinden in het fotoalbum op www.fortutas.nl

•

Eindstanden van de Recreantenteams
Dit seizoen kwamen er weer vijf Fortutas teams uit in de liefhebberijcompetitie. Inmiddels zijn alle
wedstrijden gespeeld en zijn de eindstanden bekend.
Recreanten Heren 1 speelde in de 1e klasse en daar waren alle teams goed aan elkaar gewaagd. Een
5e plaats werd bereikt.
Recreanten Heren 2 speelden een moeizaam seizoen in de 2e klasse en kwamen pas op het einde op
stoom. Door uiteindelijk een 4-0 overwinning in de laatste wedstrijd werd pas de laatste plaats
verlaten. Een 7e plaats werd bereikt.
Recreanten Heren 3 deden lang mee om de 1e plaats in de 3e klasse. Het was tot het laatst spannend
en uiteindelijk werd de 2e plaats behaald. Een knappe prestatie. De heren spelen op dinsdag 8 mei
een erewedstrijd tegen de kampioen VCM in Weert.
Recreanten Dames 1 konden dit seizoen moeilijk winnen in de 1e klasse en door een gelijkspel in de
laatste wedstrijd werd de degradatie afgewend en werd de 7e plaats behaald.
Recreanten Dames 2 speelde in de middenmoot van de 3e klasse en behaalde uiteindelijk de 5e
plaats.
Zie www.liefhebberijvolleybalvcw.nl voor de volledige eindstanden.

•

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Maandag 30 april
Joost Sijbers
Zaterdag 5 mei
Leon Cuypers en Edward Sieben
Allen van harte gefeliciteerd

•

Agenda activiteiten
6 mei 2018
14 mei 2018
2 juni 2018
8-9-10 juni 2018
16-17 juni 2018

Opruimen Moulin Blues podium
Volleybalclinic met oud spelers o.l.v. Fred Hermans
VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi
ABC jeugdkamp
CMV jeugdkamp
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