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•

VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi op zaterdag 2 juni
Het is weer zover, het jaarlijkse VC Fortutas
buitenvolleybaltoernooi staat voor de deur! We hopen
jullie ook dit jaar weer te mogen verwelkomen op ons
toernooi. Het zal plaatsvinden op zaterdag 2 juni vanaf
14.00 uur, wederom op de voetbalvelden van RKSVO te
Ospel.
Schrijf jou en je vrienden, collega’s en/of familie in, zowel
volleyballers als niet-volleyballers en vorm een
enthousiast team. Kom met je oude team of vorm een
nieuwe formatie. Ook al ben je niet de beste volleyballer,
twijfel vooral niet. Het belooft wederom een fantastisch
toernooi te worden met veel volleyballen en gezelligheid!
Dit jaar is er een nieuwe twist; Enthousiast mogen wij
aankondigen dat er naderhand voor de liefhebbers een
toernooi-afterparty wordt gehouden bij café de Kleine
Winst vanaf 21.00 uur. Ook op het toernooi zelf zullen er
wat leuke, kleine veranderingen zijn, voor nog meer
gezelligheid. Al om al; een toernooi wat je niet wilt
missen!
Tip, dit jaar hebben we leuke inschrijfacties: Voor de
teams die zich inschrijven vóór 15 mei zal er op de dag van het toernooi een leuke attentie
klaarliggen. Werf zoveel mogelijk teams en kom met je hele vriendengroep want een 2e team
inschrijven kost slechts 10,- Sterker nog, als je een 3e team inschrijft, is de inschrijving voor het 3e
team gratis!
Voor inschrijving ga je naar www.fortutas.nl > buitentoernooi

•

Vervallen trainingen
- Ivm de VCF All starts clinic met oud-speelsters vervallen de seniorteam trainingen op maandag 14
mei.
- Ivm 2e Pinksterdag vervallen alle trainingen op maandag 21 mei.

•

Clinic met oud-speelsters op maandag 14 mei
VC Fortutas heeft al menig speelster afgeleverd die vanuit Nederweert de stap heeft gezet naar
volleyballen op een hoger niveau. Enkele leden van VC Fortutas kregen het idee om al die speelsters
eens terug te vragen naar de basis en hier een leuk evenement voor te organiseren. En dat gaat op
14 mei aanstaande gebeuren in Sporthal De Bengele.
Onder leiding van Fred Hermans, oud trainer van het Heren 1 team en afgelopen jaren trainer/coach
van Dames 1 van VC Weert in de Eredivisie zullen verschillende oud-speelsters van VC Fortutas die
geacteerd hebben van promotieklasse tot aan de eredivisie, weer aantreden in Nederweert tijdens
een Volleybal clinic demotraining. Hierna zal er dan nog een wedstrijd worden gespeeld tegen het
Fortutas Dames 1 team, die op deze manier hun promotie naar de 1e klasse extra glans kunnen
geven.
Iedereen is uiteraard van harte uitgenodigd om deze unieke gebeurtenis bij te wonen. Hoe meer
publiek hier bij is, des te leuker is het voor de deelnemende speelsters. De aanvang op 14 mei zal zijn
om 19.30 uur waar na een korte presentatie van alle deelnemende oud speelsters het
volleybalgeweld zal losbarsten. Zorg dat je erbij bent.
Op deze avond, maandag 14 mei, zullen alle jeugdtrainingen uiterlijk om 19.30 uur eindigen. Daarna
wordt hal 2 gereed gemaakt voor deze volleybalclinic. Dat betekent dat er dan voor de
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seniorengroepen die avond geen training is. Iedereen is daarmee in de gelegenheid om aanwezig te
zijn bij deze geweldige, leuke en leerzame volleybalclinic.
•

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Maandag 14 mei
Caley-May Meursing
Dinsdag 15 mei
Tonny Thijssen
Donderdag 17 mei
Justin op den Buijsch en Teun Hermans
Allen van harte gefeliciteerd

•

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

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