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EDITIE MAART 2014

Thuis-programma:

29-3-2014

  14.30

Tupos MB1 - VC Athos ‘70 MB1

Tupos DS3 - Revoc/VCB DS1 

Tupos MB2 - HVC MB2

Wat was het weer een drukke maand kunnen we 
wel stellen.

Na dat we de carnaval uitbundig gevierd hebben 
met een ruime tupos afvaardiging is het volleyballen 
ook weer volleding opgepakt.

Er zijn alweer diverse speelrondes achter de rug 
en onze vereniging heeft zelfs alweer het eerste 
succes binnen. Zo heeft onze jeugd van Niveau 4.1 
op 23 maart het kampioenschap binnen gehaald, 
wij feliciteren het complete team en de trainer en 
coaches met het behalen van dit super resultaat 
GEFILICITEERD!!.

Op 18 maart j.l. heeft ook weer onze algemene 
ledenvergadering plaats gevonden. Tijdens deze 
vergadering was er speciaal aandacht voor onze 
twee 25 jarige jubilarisen Anneke van Lier en Wil 
Görtz. Dames ook jullie van harte gefeliciteerd met 
het behalen van deze mooie mijlpaal.

Agenda.

28 Dec. 2013

Bartjestoernooi

7 Feb. 2014

Winteractiviteit

18 Mrt. 2014

Algemene ledenvergadering

12 Apr. 2014

Ballefiës

19  Apr. 2014

Blacklight toernooi, B en C jeugd

20  Apr. 2014

Blacklight toernooi, Recreatief

Op 16 Februari hebben onze jongens C zich geplaats voor de halve finale van de beker.

Dit hebben ze gedaan door in een spannende wedstrijd met set standen van 25-20 / 17-
25 / 25-17 / 23-25 en uiteindelijk 15-13 te winnen van Topklasser VC Polaris JC 1.

Jongens, wij vinden dit nu al een top prestatie. 6 April aanstaande mogen jullie allen 
alvast in jullie agenda noteren want op deze dag gaan onze jongens onder leiding van 
Jean Thijssen en Wim Corneth het in de halve finale opnemen tegen VC Olympia. De 
wedstrijd zal plaats vinden in de Dendron sporthal in Horst. De eerste set zal om 14:00u 
aanvangen.

Jij komt onze jongens toch ook aanmoedigen?!!!!

Halve finale voor onze Jongens C
Wij heten jullie weer van harte welkom bij 
alweer de op een na laatste thuis speel ronde. 

  12.30

Tupos MC1 - Asterix MC2

Tupos JC1 - BVC Holyoke JC1

Tupos MC2 - Revoc/VCB MC1

  16.30

Tupos HS2 - NVC HS2

Tupos JB1 - Revoc/VCB JB1

Tupos DS2 - Accretos DS1

  18.30

Tupos DS1 - Oikos DS1

Tupos HS1 - Revoc/VCB HS2

Tupos DS5 - VC Atos ‘70 DS2



Aan het woord... ‘Wim Corneth’

 EDITIE FEBRUARI 2014

‘Train de trainer’

De afgelopen maanden zijn er een 5 tal clinic’s gegeven door Angelique Willems in 
samenwerking met Koen Hendriks. Het doel van de clinic was om trainerskwaliteiten 
verder te ontwikkelen cq optimaliseren. Angelique Willems is trainster bij de Summa 
Volleybalschool zij heeft dus ruime ervaring op gebied van volleybal training. Tijdens de 
clinic’s werden technieken besproken en duidelijk gemaakt aan de hand van oefeningen 
uitgevoerd door de deelnemers. Voor mezelf ben ik van mening, hoe lang dat je al training 
geeft maakt niet uit, je kunt altijd wat leren van andere trainers. Je moet er natuurlijk wel 
voor open staan.

Al met al waren het leerzame bijeenkomsten. Hoe nu verder? Binnen Tupos zijn diverse 
personen bezig met het updaten van de technische lijn. Voor komend seizoen wordt 
gekeken of het mogelijk is om meerdere teams 2 keer per week te laten trainen cq 
meetrainen met een hoger team. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel, wat toch 
door vrijwilligers gedaan moet worden. Wat dat betreft zijn er binnen Tupos heel veel 
vrijwilligers die hun vrije tijd in de vereniging stoppen, hier mogen we als vereniging dan 
ook erg trots op zijn.

Langs deze weg wil ik namens de deelnemers Angelique en Koen bedanken voor 
het verzorgen van de clinic.


