Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2018 Week 23
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

VC Fortutas Buiten Volleybal Toernooi
Op zaterdag 2 juni vond voor de 34e keer het VC
Fortutas Buiten Volleybal Toernooi plaats. Op de
mooie accommodatie van RKSVO in Ospel
streden de teams in de diverse poules om een
mooie eindnotering. Na een voorronde werden de
teams geplaatst in de Mix Hoog en Mix Laag
poule. Rond 20.00 uur waren de finalisten
bekend en werden er twee spannende finales
gespeeld. Bij de Mix Hoog wist Tropicana te
winnen van Alle ballen op Satish. Bij de Mix Laag
won het team “Het veer naar Kessel vertrekt over
5 minuten” van het team “Hoezo zitte gai boite?
De schottel is kapot” met 1 punt verschil dat in
een beslissende tiebreak ralley werd gespeeld. Uiteindelijk was dat winnende punt ook het
beslissende punt voor de wisselbeker die met 1 punt voordeel ging naar team “Het veer naar Kessel
vertrekt over 5 minuten”. De wisselbeker werd uitgereikt tijdens de after-party bij café de Kleine Winst.
Het toernooi werd mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van VC Fortutas en door de vele sponsoren.
Er waren veel prijzen voor de loterij beschikbaar gesteld door de sponsoren en de hoofdprijs van
Hubo uit Nederweert werd gewonnen door Bernd.
We kunnen terug kijken op een geslaagd toernooi dat onder ideale volleybal omstandigheden werd
gespeeld.

•

Het Bengele Beweegt Beach Event: volop activiteiten in het zand
Voor de 4e keer wordt binnenkort weer het Bengele Beweegt
Beach Event gehouden. Er is weer een mooi programma
samengesteld op het zandstrand bij sporthal de Bengele.
Op donderdag 14 juni openen we het event met ons Intern
Volleybal Toernooi. Alle leden van de seniorteams en A- en
B jeugd teams en de ondersteunende leden kunnen hieraan
deelnemen. Wil je meedoen stuur dan een mail naar
info@fortutas.nl
Op zaterdag 16 juni komt beachvolleybaltopper Madelein
Meppelink naar Nederweert en zij zal een
beachvolleybalclinic geven voor een selectie van onze
Nevobo heren en Nevobo dames spelers. Totaal 20
deelnemers kunnen meedoen aan de clinic dus meld je snel
aan als je dat nog niet gedaan hebt want de inschrijving is
bijna vol. De clinic start om 15.00 uur en zal rond 16.30 uur
afgelopen zijn. Alle leden zijn van harte welkom om naar
deze clinic te komen kijken en na afloop van de clinic is er
gelegenheid om een handtekening te krijgen of op de foto te
gaan met Madelein Meppelink.
Op maandag 18 juni komt de Nevobo Join Volleybalbus naar
Nederweert. Deze zal opgesteld worden bij de het
zandstrand. De trainers van de jeugdteams zullen dan eerst een training op het zand verzorgen en
vervolgens kan iedereen gaan deelnemen aan de activiteiten van de volleybalbus. Vanaf 18.00 uur
staat alles klaar om te gebruiken. Het is echt een aanrader voor iedereen om hier naar toe te komen.
Om 19.30 uur start dan de eerste ronde van het Open Beach Volleybal Toernooi. Hiervoor kun je een
team aanmelden via de website www.debengelebeweegt.nl en je kunt dan kiezen op welke dagen je
wilt deelnemen. Ook hier geldt een maximum aantal teams per toernooidag dus zorg dat je snel je
inschrijving registreert.
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•

Stemmen op de Fortutas Idols
Je kunt nog tot 14 juni stemmen op de genomineerden voor de Fortutas Idols seniorlid, jeugdlid en
team van het jaar. De genomineerden zijn:
Seniorlid: Marjolein Knapen, Luc op den Buijsch, Andre Verstappen
Jeugdlid: Lisa Konings, Tom Jonkers, Mila Kolliadimas
Team: Nevobo Dames 1, Meisjes C1, Meisjes B1
Tijdens het Intern Volleybal Toernooi op donderdag 14 juni zullen we winnaars van deze ere-titels
bekend gemaakt worden.

•

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Maandag 4 juni
Tijs Verlaak
Dinsdag 5 juni
Michael Winklaar
Woensdag 6 juni
Kelly Nies
Zaterdag 9 juni
Cora Kolliadimas
Zondag 10 juni
Fadumo Abdi Omar
Allen van harte gefeliciteerd

•

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

ABC jeugdkamp
Intern Beach Volleybal Toernbooi
CMV jeugdkamp
Beachvolleybal clinic met Madelein Meppelink
Start Open Beach Volleybal Toernooi met Join Volleybalbus
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