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Thuis-programma:

12-4-2014

  14.30

Tupos MB1 - Hovoc MB3

Tupos DS3 - VC Kessel DS4

Tupos JC1 - VC  Velden JC1  

VV Tupos heet u ook vandaag weer van harte 
welkom.Op deze laatste dag van het seizoen willen 
wij u weer van alles presenteren.

Zo vind u vandaag een mooi verslag van onze 
jongens C bekerwedstrijd en blikken we daarna 
nog eens snel terug op dit toch wel weer turbulente 
seizoen.

Maar naast de feitjes die we achter ons hebben 
gelaten hebben we vandaag ook nog een druk 
programma af te werken. Zo zullen eerst onze 
meisje B1 voor het kampioenschap gaan vechten. 
Tegelijkertijd staan op veld 1 onze Dames 3 in een 
rechtstreekse derby tegen de Dames 4 van VC 
Kessel te vechten om de derde plek in poule D3S.
Hierna gaat het eerste heren team alles uit de kast 
halen tegen H1 Vludoc welke nog kans maken op 
het kampioenschap.

Wij wensen u verder veel lees en kijk plezier op 
deze laatste competitie dag en hopen u ook in het 
volgende seizoen weer terug te mogen begroeten 
op onze tribunes. 

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

Het seizoen is weer omgevlogen, dit 
weekend spelen we alweer de laatste 
wedstrijden. Alle teams hebben weer 
het beste van hun laten zien en mooie 
resultaten behaald. Vanavond zal 
het competitieseizoen weer worden 
afgesloten met het altijd weer gezellig 
ballefiëst. Dit jaar met het thema 
volleywood goes bollywood.

We willen iedereen bedanken die het 
ook dit jaar weer mogelijk heeft gemaakt 
dat we met z’n alle kunnen volleyballen 
bij Tupos en natuurlijk het publiek dat 
elke week weer klaar staat om de teams 
aan te moedigen.

We wensen iedereen een fijne afsluiting 
van het seizoen. En weer heel veel 
succes voor volgend seizoen. Tot 
volgend jaar!

Afsluiting seizoen 2013-2014
Ballefiës 2014

  12.30

Tupos MC2 - VC Patrick MC1

Tupos MC1 - BVC Holyoke  MC1

Tupos MB2 - Grashoek MB3

  16.30

Tupos HS2 - Olympia/Asterix HS2

Tupos DS2 - VC Kessel DS1

  

  18.30

Tupos DS1 - Furos DS1

Tupos HS1 - Vludoc’98 HS1 

Tupos DS4 - VC Kessel DS3

VOLLEYWOOD GOES BOLLYWOOD! 
BALLEFIËS, 12 APRIL 2014 
Tijd: 20.30uur 
Locatie: De Kazing 
Entree: 5 euro  Dresscode: Bollywood 
Opgeven bij je aanvoerder 



Peel en Maas-derby!

 EDITIE FEBRUARI 2014

Jongens C1 VV Tupos winnen de halve finale van de Beker tegen VC Olympia JC1.

De jongens en meiden van de Jongens C1 van volleybalvereniging Tupos hebben op zondag 

3 april in Horst een eclatante overwinning gehaald op hun leeftijdsgenoten van Olympia uit 

Panningen. In 45 minuten werden de jongens uit ‘Kepel’ van het veld geveegd.

In de eerste set waarin gestart werd met het basiszestal Sjoerd Verkoeijen, Mees Rasbach, 

Felix Lijssen, Juul Thijssen, Noud Jacobs en Raoul Thomas ging het even gelijk op maar na 

een paar goede servicebeurten met veel druk op de tegenstander liep Tupos snel uit. De klus 

werd snel geklaard met 10-25 in het voordeel van Tupos.

De tweede set werd gestart met dezelfde basis en al snel ontstond er een grote voorsprong 

met een opvallend goede servicebeurt van Raoul Thomas. Tegen het einde van de 2e set 

mocht Pascalle Verhalle invallen en zij maakte de set af met een schitterend Killblock. 

Setstand 9-25 voor Tupos.

In de derde set paste de coaches Jean Thijsen en Wim Corneth een aantal wissels toe en 

sputterde Olympia nog enigszins tegen. Nadat de Tupos-mannen gewend waren aan de 

nieuwe samenstelling werd snel opgestoomd naar een 13-25 setwinst. Op het laatst kon 

Isabelle de Vogel ook nog haar kwaliteiten laten zien met een paar mooie smashes. Beide 

meiden, die voor het eerst meededen met de Jongens C, worden de komende weken verder 

klaargestoomd voor de finale.

Want door deze over heeft de Jongens C1 zich geplaatst voor de Finale in Krimpen aan 

de IJssel op Hemelvaartsdag 28 mei. Winnen ze die wedstrijd dan mag Tupos Jc1 zich de 

kampioen van de Regio Zuid noemen. De tegenstander is nog onbekend, die komt voort 

uit de halve finale op 19 april tussen de Jc1 van Dordrecht en Sliedrecht. Een fantastische 

prestatie van deze jongens en meiden. Uniek ook voor Tupos, want het is nog niet zo vaak 

voorgekomen dat men kon strijden om het kampioenschap van Zuid-Nederland. Kom ze 

allemaal aanmoedigen in Krimpen aan de IJssel, aanvang wedstrijd 10.30 uur. Mogelijk zal VV 

Tupos een busreis organiseren voor spelers, ouders en supporters. Meld je dan snel bij Peter 

van Wijlick, regelneef van de Jongens C1-beker.

Niveau 4.1 & 6.1 
Kampioen!!


