Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2018 Week 21
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi op zaterdag 2 juni
Heb jij al een team geformeerd voor het buiten volleybal toernooi op
zaterdag 2 juni ? Meld je team dan snel aan via www.fortutas.nl >
buitentoernooi
Lukt het je nog niet om je team compleet te krijgen of wil je mee spelen
maar heb je nog geen team, laat het ons dan direct weten zodat we
daarbij kunnen helpen.
Belangrijk dat we met zijn allen zorgen voor een of meerdere teams op
dit toernooi. We verwachten alle leden op het toernooi om mee te spelen
in een team. Kun je zelf niet meespelen dan kun je jezelf aanmelden om
te helpen als vrijwilliger in de kantine of wedstrijdsecretariaat. Graag je
reactie naar info@fortutas.nl

•

Trainingen tot einde seizoen
- maandag 21 mei: ivm 2e Pinksterdag vervallen alle trainingen.
- maandag 11 juni: laatste binnen trainingen van dit seizoen.

•

Clinic met oud-speelsters op maandag 14 mei
Maandagavond werd in sporthal de Bengele in Nederweert door VC Fortutas voor de eerste keer een
VCF All stars volleybalclinic gehouden. Niemand minder dan eredivisietrainer Fred Hermans, tevens
voormalig trainer van VC Fortutas heren 1, was de trainer die deze clinic verzorgde. De organisatie
was in handen van Marcel Reijnders en Manon Janssen en na een kort openingswoord van voorzitter
Niek Creemers werden de speelsters voorgesteld.
Deze speelsters gingen in het verleden bij VC
Fortutas weg omdat ze het talent hadden om
verder door te groeien naar een hoger niveau
bij een andere vereniging. Voor een enkeling
zelfs tot de eredivisie. Het was een mooie
reünie van deze oud-speelsters die samen
met de huidige Fortutas dames 1, 2 en 3 een
leerzame volleybaltraining kregen van Fred
Hermans en daarna een leuke wedstrijd
speelden.
De wedstrijd werd gewonnen met 2-0 door de
oud-VCF-speelsters. Mooi om te zien hoeveel
plezier de dames nog steeds hebben in het
volleybalspel. Er waren veel toeschouwers aanwezig waaronder ook vele ouders van de speelsters
die hun dochter nog eens in Nederweert konden zien volleyballen. Na afloop kreeg de organisatie
veel positieve signalen te horen over deze bijzondere volleybalclinic die iedereen een warm thuis
gevoel gaf bij de vereniging VC Fortutas.

•

Oproep hulp bij ABC jeugdkamp
We hebben nog een beetje hulp nodig voor het ABC kamp op 8 en 9 juni.
Om het ABC kamp helemaal op en top te maken, hebben we nog een beetje hulp nodig. We zijn nog
op zoek naar:
Een nachtwacht voor de vrijdagnacht.(8 juni)
Een aantal figuranten voor de nachtspellen op de vrijdag en zaterdag. Deze spellen zijn van
23.00 uur tot ongeveer 00.30 uur.
We hopen dat er zich een aantal ouders zich aanmeld. Met name de nachtwacht is gezien de locatie
noodzakelijk.
Alvast bedankt. De kampcommissie van het ABC kamp.
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•

VC Fortutas Idols verkiezing 2018
Dit jaar valt er weer van alles te kiezen. Geef je stem door via een mail naar info@fortutas.nl . Elk
Fortutas lid mag zijn/haar stemmen uitbrengen. Per categorie (seniorlid, jeugdlid, team) geef je jouw
stem aan de kandidaat waarvan jij vind dat deze de titel verdiend in dit jaar. Op het Intern Beach
Volleybaltoernooi op donderdag 14 juni zullen de winnaars bekend gemaakt worden.
Seniorlid van het jaar:
Luc Op den Buijsch: Lid van recreanten heren 1 die zich na een jaar van blessureleed toch weer
terug het volleybalveld op getraind heeft. Is vanaf het begin van zijn lidmaatschap meer en meer
betrokken geraakt bij onze vereniging. Is op dit moment lid van de kampcommissie en coach van het
Heren 2 team.
Marjolein Knapen: Na een aantal jaren buiten Fortutas gespeeld te hebben weer terug gekeerd op
het oude nest en met haar aanwezigheid is de lijn naar boven met de Fortutas dames ingezet. Echte
teampeelster met een doel.
Andre Verstappen: Bestuurslid sinds jaar en dag en, je merkt het niet, maar hij zorgt er voor dat de
wedstrijden binnen onze vereniging allemaal zo soepeltjes geregeld zijn. Daarnaast heeft hij nog een
groot verenigingshart en staat met veel activiteiten klaar om mee te helpen.
Team van het jaar:
Nevobo Dames 1: Normaal gesproken is handhaven het eerste doel na een promotie. Niet voor
Dames 1. Zij deden vanaf het begin af aan mee voor een kampioenschap in de tweede klasse. Dat
lukte net niet, maar via PD wisten ze toch promotie veilig te stellen. Knappe prestatie.
Meisjes C1: Het enige team wat dit jaar een kampioenschap binnen wist te slepen. In de eerste helft
wisten deze meiden in een superspannende race met het meest minimale verschil het
kampioenschap en de promotie naar de eerste klasse te behalen.
Meisjes B: Geen kampioenschap, geen promotie, maar een nominatie puur op groei. Ze deden er
alles voor om beter te worden. Trainen 2 x twee uur in de week met een opkomst waar een profteam
zich aan kan meten. Dat in de tweede helft twee keer verdiend werd gewonnen van een team waar in
de eerste helft nog twee keer van werd verloren geeft de stappen aan die ze hebben gemaakt.
Jeugdlid van het jaar:
Lisa Konings: Nog jonge, maar toch al belangrijke speelster van ND2 met enorm veel potentie.
Daarnaast is ze, ondanks haar kwaliteiten, een toonbeeld van bescheidenheid. Hopelijk gaan we nog
lang plezier van haar hebben en kan ze onze vereniging mee nemen in haar groei.
Mila Kolliadimas: Meid met potentie in het meisjes C team. Ze heeft de combinatie waar we als
volleyballer allemaal van dromen. Lengte, coördinatie en inzet. Een meisje om de komende jaren in
de gaten te houden.
Tom Jonkers: De eerste keer dat een sollicitatie naar een nominatie ook is gelukt. En ook wel
terecht. Ondanks vaak een rebels karakter is Tom een teamspeler pur sang. Zorgt naast een stukje
onrust ook voor veel sfeer en plezier. Als er wat te doen is binnen de vereniging zal Tom er namens
zijn team zeker bij zijn. Kortom, met Tom er bij gebeurt er altijd wel wat.

•

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Maandag 21 mei
Marlon Gielen
Zondag 27 mei
Marco van Dijk
Allen van harte gefeliciteerd

•

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

VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi
ABC jeugdkamp
Intern Beach Volleybal Toernbooi
CMV jeugdkamp
Beachvolleybal clinic
Start Open Beach Volleybal Toernooi
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