Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2018 Week 25
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

Intern Beach Volleybal Toernooi, huldiging Dames 1 en Idols winnaars
Op donderdagavond 14 juni is de 4e editie van het Bengele Beweegt Beach Event gestart met het
Intern Volleybal Toernooi van VC Fortutas. Maar liefst 40 deelnemers hadden zich ingeschreven en
verdeeld over 12 teams speelden ze een mix toernooi. Ondanks af en toe een beetje regen verliep het
toernooi soepel en hadden de deelnemers veel
plezier. Iets na 22.00 uur, toen het al wat
donkerder werd, begon duidelijk te worden wie de
winnaars waren van dit toernooi. Het team
Konings Aandrijftechniek met Joyce, Kelly en
Menno wisten het toernooi te winnen. Een knappe
prestatie in dit sterke deelnemersveld.
Tussendoor werden ook nog de Fortutas Dames 1
gehuldigd voor hun promotie naar de 1e klasse.
Samen met hun trainers en coaches en sponsors
Smolenaers Vanlier Tuinen, Grako Logistics en
Tuinverzorging Gielen, werden de speelsters in
het zonnetje gezet door het bestuur van VC
Fortutas.
Ook werden de winnaars van de ere-titels “Fortutas Idols” bekend gemaakt. Vele leden van VC
Fortutas hadden de afgelopen weken hun stemmen uitgebracht op de genomineerden en de winnaars
werden:
- Team van het jaar 2018: Nevobo Dames 1
- Seniorlid van het jaar 2018: André Verstappen
- Jeugdlid van het jaar 2018: Tom Jonkers.
Voor foto’s van deze avond zie het fotoalbum op www.fortutas.nl

•

Fanatiek Beachvolleybalclinic met Madelein Meppelink
Zaterdagmiddag was het dan zover. Top beachvolleybalster Madelein Meppelink van Beach Team
Nederland, kwam op bezoek in Nederweert om een Beach volleybal clinic te geven voor de leden van
VC Fortutas. Op de mooie beach accommodatie naast de sporthal de Bengele wordt voor het 4e jaar
op rij het Bengele Beweegt Beach Event georganiseerd en elk jaar zijn er weer nieuwe activiteiten.
Zo werd het mogelijk gemaakt door Hans Brinkmans van Jan Brinkmans Opticien-Optometrist en
Zonnenbrillenshop.nl dat Madelein Meppelink een
clinic kwam geven. Om 15 uur was iedereen
aanwezig en kon door voorzitter Niek Creemers de
opening gedaan worden door samen met Hans en
Madelein de start volleybal ralley te spelen. Daarna
was het de beurt aan de 20 dames en heren van de
Fortutas selectieteams die een training kregen in de
beachvolleybal technieken en tactieken. Onder een
stralend zonnetje werd er een intensieve training
gevolgd waarbij iedereen fanatiek deelnam en dat
was ook mooi voor de aanwezige toeschouwers.
Na een training van anderhalf uur werd de clinic
afgesloten met een gezamenlijke yell. De
deelnemers waren weer een ervaring rijker. De geleerde technieken kunnen ze nu gaan inzetten
tijdens de komende Open Beach Volleybal Toernooien tijdens het Bengele Beweegt Beach Event. Zie
www.debengelebeweegt.nl voor het totale programma en voor het aanmeldformulier om mee te doen
met de toernooien.
Madelein Meppelink was ook heel tevreden over de inzet van alle deelnemers en tevreden ging zij
naar Eindhoven waar ze morgen uitkomt in het ere-divisie toernooi en dan de dag daarna al weer
naar Tsjechië vertrekt voor een internationaal toernooi ter voorbereiding op het EK Beachvolleybal.

1

Volleybalclub Fortutas – Nieuws – 2018 Week 25
voor vragen / reacties op deze nieuwsbrief: info (at) fortutas.nl

•

De JOIN Volleybalbus komt naar Nederweert
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.

•

Open Beach Volleybal Toernooi
Op maandag start ook dag1 van het Open Beach Volleybal Toernooi om 19.00 uur 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. Er zijn voor maandagavond nog plaatsen vrij.

•

Trainers gevraagd
Voor het nieuwe seizoen hebben we weer vele trainers nodig voor alle groepen. Daarvoor zoeken we
nog een aantal personen die ons hierbij kunnen helpen. Kun jij volgend seizoen en groep gaan trainen
of eventueel als assistent trainer? Laat het ons direct even weten via info@fortutas.nl . We zijn heel
blij met elke hulp.

•

Mooi resultaat Rabobank Clubkas campagne
Een mooi sponsor bedrag voor VC Fortutas bij de Rabobank
Clubkas campagne.
Hartelijk dank Rabobank Weerterland en Cranendonk voor
deze sponsoring en hartelijk aan iedereen die stemmen
uitgebracht heeft op onze vereniging.
Het sponsorbedrag zal ingezet worden voor de
kwaliteitsontwikkeling van het volleybal bij VC Fortutas.

•

Hulp gevraagd tijdens de volleybal activiteiten van het Beach Event
Dit jaar zijn er weer veel en leuke volleybal activiteiten tijdens het Bengele Beweegt Beach Event. Dit
bieden we graag aan voor al onze leden. Voor iedereen zitten er leuke activiteiten bij.
Wel hebben we nog wat hulp nodig van onze leden (of ouders van de jeugdleden) om alles goed in te
regelen. Kun jij helpen? Stuur dan even een berichtje naar info@fortutas.nl . Alle hulp is welkom.
Hieronder de data en tijden waarvoor we nog hulp zoeken:
dag
datum
Tijd
Wat
maandag

18-6-2018

17.00-18.00

Opbouwen volleybal bus (2)

maandag

18-6-2018

21.00-21.30

Opruimen volleybal bus (3)

donderdag

21-6-2018

19.00-22.00

Bar (1)

donderdag

21-6-2018

19.00-22.00

Wedstrijdsecretariaat (1)

donderdag

21-6-2018

22.00-22.15

Opruimen (2)

maandag

25-6-2018

19.00-22.00

Bar (1)

maandag

25-6-2018

22.00-22.15

Opruimen (2)

donderdag

28-6-2018

19.00-22.00

Wedstrijdsecretariaat (1)

donderdag

28-6-2018

22.00-22.15

Opruimen (2)

zondag

1-7-2018

13.00-13.30

Opbouwen (2)

zondag

1-7-2018

13.30-17.00

Bar (1)

zondag

1-7-2018

17.00-18.00

Opruimen (2)

Maandag

2-7-2018

overdag

Opruimen zand en hekwerk (4)
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•

De jarigen bij VC Fortutas in de komende week:
Woensdag 20 juni
Lieke Meulenbroek
Donderdag 21 juni
Gijs Linthorst
Zaterdag 23 juni
Willy Meurs, Roos Gielen en Floor Hendriks
Allen, van harte gefeliciteerd

•

Agenda activiteiten
18 juni 2018
21 juni 2018
25 juni 2018
28 juni 2018
1 juli 2018

Start Open Beach Volleybal Toernooi met Join Volleybalbus
Open Beach Volleybal Toernooi
Open Beach Volleybal Toernooi
Open Beach Volleybal Toernooi
Open Beach Volleybal Toernooi
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