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•

Kampioenen bij VC Fortutas
Afgelopen zaterdag bleek na de wedstrijdronde dat de Fortutas Meisjes C1 door hun 3-2 overwinning
en door de resultaten van hun concurrenten, het kampioenschap behaald hebben in de Meisjes C2
klasse. Een mooie prestatie die binnenkort door het team gevierd zal gaan worden. Nu alvast de
felicitaties aan het team en hun begeleiding. Meer informatie hierover later.
Op zondag werd een bijzondere prestatie geleverd
door CMV5. Na in de eerste competitiehelft het
kampioenschap behaald te hebben in niveau 4 werd
er gekozen om in niveau 5 te gaan spelen.
Maar ook in niveau 5 bleven ze verbazen door de
ene overwinning na de andere binnen te halen.
En vandaag kon bij de winst van 2 sets het
kampioenschap in niveau 5 binnengehaald worden.
Tegen de nummer 2 Tupos werden meteen deze
beide sets binnengehaald en kon het
kampioensfeestje beginnen.
Jesse, Caley-May, Raff, Julie en Jesse van harte
gefeliciteerd met deze bijzondere prestatie!

•

Potgrondactie VC Fortutas geslaagd
Voorlopige cijfers geven aan dat we iets
meer dan 17 pallets van 66 zaken is
ruim 1.122 zakken verkochten hebben
in totaal op 2 zaterdagen met 32
vrijwilligers waarvan 4 vrijwilligers zelfs
2 zaterdagen aan de slag zijn geweest
voor de club. Dat levert een resultaat op
van ruim € 2.200 voor de club.
We hebben nog ruim 120 zakken over
die we opslaan voor volgend jaar. Of
zijn er nog grote afnemers die ruim 20
zakken willen afnemen?
Topverkopers waren jeugdlid Sam
Smolenaers die op twee zaterdagen
heel veel potgrond verkocht heeft en
haar zusje Fenne die een zaterdag ook
heel goed haar best heeft gedaan.
Een groot woord van dank voor alle vrijwilligers van de club die deze actie weer tot een succes
hebben gemaakt. Bedankt daarvoor.

•

Nederweerter Jeugd Volleybal Toernooi op vrijdag 5 april
Op vrijdagmiddag 5 april vanaf 16.00 uur wordt weer het Nederweerter Jeugd Volleybal Toernooi
georganiseerd door VC Fortutas. Dit is het toernooi voor de teams van de basisscholen uit de
gemeente Nederweert (groep 4 t/m 8). Alle kinderen van deze groepen kunnen hieraan deelnemen in
een team, ook als je niet bij het volleybal bent. Wie wordt dit jaar de Nederweerter kampioen?
Inschrijven kan via www.fortutas.nl onder de menukeuze “toernooien”.
Bij dit toernooi hebben we ook hulp van vrijwilligers nodig voor wedstrijdsecretariaat, opbouwen,
scheidsrechter, tellen. Geef door aan Rita als je hierbij kunt helpen (via info@fortutas.nl )
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Volleybalclinics: hulp gevraagd
Beweegdag de Bongerd (Rita)
Vrijdag 29 maart in de ochtend en middag worden er diverse sportclinics gegeven voor de jeugd van
basisschool de Bongerd. Hiervoor hebben zich inmiddels voldoende hulptrainers aangemeld. Dank
daarvoor.
Open dag de Bongerd (Niek)
Zondag 31 maart tussen 11.00-13.00 uur is er de Open dag van de Bongerd en we kunnen ons daar
presenteren als vereniging in een “speurtocht” voor alle kinderen en ouders.
Hiervoor kunnen we nog 1 vrijwilliger gebruiken die kan helpen op deze zondagochtend.
Special Sportmix Volleybal (Nel)
Zaterdag 6 april wordt er tussen 14.00u en 15.30u in de sporthal de Bengele een volleybalclinic
gegeven voor iedereen met een beperking.
Hiervoor zoeken we nog twee vrijwilligers die bij deze clinic kunnen helpen.
Koningsspelen (Roland)
Vrijdag 12 april worden tussen 08.00u en 14.00u in Nederweert in sporthal de Bengele en omgeving
de Koningsspelen gehouden voor alle kinderen van de basisscholen. We kunnen daar een
volleybalclinic geven.
Hiervoor zoeken we nog vier vrijwilligers om te helpen.
Geef je snel op voor je hulp bij deze clinics zodat we er een succesvolle activiteit van kunnen maken.
•

Competitieprogramma van de komende week
dag

tijdsti
p

datum

team THUIS

team UIT

plaats

scheidsrechter

maandag

25-3-2019

19:00 HHC

VC Fortutas RD1

Buggenum

woensdag

27-3-2019

20:30 Stravoc 1

VC Fortutas RH3

donderdag

28-3-2019

20:00 VC Fortutas RD2

HHC 2

donderdag

28-3-2019

21:00 Fortutas RH1

VC Ledûb 1

Stramproy
Nederweert
Hal 2, veld 1
Nederweert
Hal 2, veld 2

Jos
van Roij
John
van Wijk

vrijdag

29-3-2019

21:00 VC Ledub 4

VC Fortutas RH2

Budel

nvt

vrijdag

29-3-2019

20:00 Grashoek DS 1

VC Fortutas DS 1

zaterdag

30-3-2019

18:00 VC Fortutas HS 2

Civitas HS 3

GRASHOEK
NEDERWEERT
Hal 1, veld 1

Henk
Reijnders

•

Ouders
Tom

Uitslagen wedstrijden
team THUIS

team UIT

Uitslag

VC Fortutas RD1

Govoc

4-0

VC Fortutas RH2

V.C.M. 1

3-1

VC Ledub 4

VC Fortutas RH3

2-2

Revoc/VCB MB 2

VC Fortutas MB 1

3-1

S'62 MC 1

VC Fortutas MC 1

2-3

VC Patrick DS 1

VC Fortutas DS 3

4-0

VC Voerendaal HS 3

VC Fortutas HS 1

3-1

VC Athos '70 HS 3

VC Fortutas HS 2

3-2

Revoc/VCB N4 4

VC Fortutas N4 1

0-4

Tupos N5 1

VC Fortutas N5 1

0-4

Tupos N5 1

VC Fortutas N5 1

0-4

VC Fortutas N4 2

Revoc/VCB N4 1

VC Fortutas N4 2

VC Weert N4 2

VC Fortutas N4 1

Revoc/VCB N4 4

•

teller

3-1

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Donderdag 28 maart
Bente Gijzen en André Verstappen
Zaterdag 30 maart
Roland Verstappen
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•

Agenda
vrijdag 5 april
24-25-26 mei

Nederweerter Jeugd Volleybal Toernooi
Fortutas Zomerkamp voor de jeugdleden
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