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       K.S.V. FORTISSIMO NIEUWSBRIEF 
  
13 maart 2023 
 

Met de FORTIE-nieuwsbrief houden we je op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rond 
het verenigingsleven en het voetbal bij Fortissimo. Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn 
van het laatste nieuws of wil je een oude nieuwsbrief teruglezen? Like ons dan op Facebook, 
volg ons op Instagram of bekijk onze website.  
Deze nieuwsbrief wordt alleen verzonden indien er nieuwsberichten zijn. 

 

 
Toernooien 2023 
Het blijkt dat door de nieuwe competitieopzet (4 fasen) veel pupillenteams t/m JO12 op 27 
mei nog een competitiewedstrijd spelen. Daarom hebben wij besloten het Van 
Offerentoernooi te verplaatsen naar zaterdag 10 juni (in de ochtend). De andere toernooien 
blijven als eerder gecommuniceerd. 
  
De Fortissimo 2023 jeugdtoernooien zijn nu dus op: 

• Hemelvaartsdag - donderdag 18 mei 
o JO16/17 teams 
o hele dag (van ca. 9:30 tot ca. 16:00 uur) 

• Zaterdag 3 juni 
o in de ochtend (9:30 - 12:30): JO13 teams 
o in de middag (13:00 - 16:00): JO14/15 teams 

• Zaterdag 10 juni 
o De 41e editie van het bekende Van Offerentoernooi 
o JO8/9/10/11/12 teams 
o in de ochtend (9:30 - 13:00) 

  
Zoals aangegeven is deelname aan deze toernooien verplicht voor alle betreffende 
Fortissimo teams. 
Dan nog even ter herinnering dat de toernooicommissie geregeld uitnodigingen ontvangt 
voor toernooien van andere verenigingen. Als je interesse hebt in een uit-toernooi of een 
overzicht wilt ontvangen van de toernooien waarvoor Fortissimo is uitgenodigd, stuur ons 
dan even een mail via toernooien@ksv-fortissimo.nl (ook voor alle andere vragen of 
opmerkingen). 
Onze excuses voor onze vergissing en miscommunicatie. 
Succes in het voorjaarsseizoen en tot ziens op onze toernooien! 
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Ballen voor Fortissimo 5 
Op 8 maart heeft André van Olderen voor de heren van 
Fortissimo 5 drie mooie wedstrijdballen gesponsord. 
Namens Fortissimo 5, hartelijk dank André van 
Olderen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijvingsmomenten Pupillenkamp 2023 bekend!  
Ook dit jaar wordt het jaarlijkse Pupillenkamp weer georganiseerd voor de Welpen t/m O13 
met dit jaar als thema: COUNTRY! 
Het kamp zal plaatsvinden op vrijdag 30 juni, zaterdag 1 juli en zondag 2 juli. De  data en 
tijden van de inschrijving zijn:  

• Dinsdag 11 april, tussen 17:30 en 19:30 

• Maandag 17 april, tussen 17:30 en 19:30 

• Woensdag 19 april, tussen 17:30 en 19:30 

• Donderdag 20 april, tussen 17:30 en 19:30 

• Zaterdag 22 april, tussen 09:00 en 10:30 
 
De volledige uitnodigingen voor PUKA 2023 zijn via onderstaande link te bekijken: 
https://www.ksv-fortissimo.nl/495/271/wanted-welpen-t-m-o13-spelers-voor-puka-2023-/ 
 
Kortom voldoende data om je in te schrijven. We hopen op veel aanmeldingen, zodat we er 
weer een onvergetelijk kamp van kunnen maken voor de kinderen! 
 
GAAT HET JOU LUKKEN OM DE KLUIS TE KRAKEN? 
 
Hopelijk zien we je bij de inschrijving! 
Groetjes, 
 
PUKA commissie 
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Locatie Fortissimo 
In de Gelderlander van zaterdag 11 maart is een bericht gepubliceerd over de verplaatsing 
van de sportlocatie De Hoekelumse Eng. Het bestuur van Fortissimo is op donderdag 9 maart 
door wedhouder Peter de Pater geïnformeerd over het besluit wat de gemeenteraad 
genomen heeft. 
https://www.gelderlander.nl/ede/sportpark-hoekelumse-eng-mogelijk-verplaatst-naar-de-
andere-kant-van-de-a12~a3891085/ 
Er is nog niets concreets besproken of bekend gemaakt aangaande het verplaatsen van het 
sportpark. De gemeenteraad heeft bepaalde gebieden in Ede aangewezen als grond ten 
behoeve van sportbeoefening. Hiermee wil de gemeenteraad voorkomen dat deze grond ten 
prooi valt aan projectontwikkelaars en er op de lange duur onvoldoende ruimte is op 
sportverenigingen te huisvesten. 
Het bestuur van Fortissimo heeft het bericht ter kennisgeving aangenomen. In de komende 
jaren zal er met de gemeente overlegd worden wat de mogelijkheden zijn en wat de 
concrete plannen zijn. We hebben aangegeven graag het gesprek aan te gaan maar dat we 
verwachten dat de kaarten openlijk op tafel gelegd worden en er wederzijds vertrouwen 
moet zijn in de onderhandelingen. 
Zodra er nieuws te melden is omtrent de plannen van de gemeente houden we de leden via 
de nieuwsbrief op de hoogte. 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur van K.S.V. Fortissimo 
 
 

Paasviering 

Op zaterdag 1 april zal er in de 
ochtend, van 9:00 tot 11:00 bij 
Fortissimo een leuke knutseltafel 
staan in de kantine waar alle kinderen 
mogen kleuren en knutselen! Ook zal 

er een paashaas         rondhuppelen bij 
de velden en misschien worden er 
voor de kinderen wat paaseitjes 

gebracht!      
 

Lentefeest! 

Op zaterdagavond 1 april van 20:00 
tot 00:00 is het Lentefeest bij 
Fortissimo. Kom allen verkleed als de 
eerste letter van je voornaam en win 
een leuke prijs! Er mogen ook 
introducés worden meegenomen. Er 
zal een cocktailbar zijn en vanaf 21:00 
gaan zeker de voetjes van de vloer 
met Bob Color! Tot dan! 
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