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Winteractiviteit.
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Vrijdag 7 Februari was het weer zover, de jaarlijkse winteractiviteit! Dit jaar
georganiseerd door dames 4 met als thema country en western. Er liepen dan ook heel
wat indiaantjes en cowboys rond in saloon “de Kazing”. De senioren teams werden

Ook vandaag ligt de toesjee weer voor jullie klaar.

Thuis-programma:

ontvangen met een tropische cocktail, waarna de activiteiten in western stijl begonnen.
waarbij ieder team zich weer van zijn beste kant liet zien….. De avond werd verder

alles gebeurt binnen onze volleybal vereniging.

15-2-2014

Van hoefijzergooien tot liedjes raden en het maken van een originele linedance,
12.30

in stijl afgemaakt met de nodige drankjes en hapjes, de winnaar van de avond was

Tupos

MC2

dames 3! Zij hebben de eer om er volgend jaar weer een gezellig feest van te maken.

Tupos

JC1

De winteractiviteit van 2014 was weer een groot succes met dank aan dames 4 en de

Tupos MB2 - VC Athos ‘70 MB3

gezellige sfeer tussen de teams.

Bierproeverij
25 Okt. 2013
Pietentraining
17 Nov. 2013
Keuning Willem II
28 Dec. 2013
Bartjestoernooi
7 Feb. 2014
Winteractiviteit

-

S’62

MC1

Ledub

JC1

Zo hebben we inmiddels een zeer geslaagde
winteractiviteit achter de rug, nogmaals dank aan
de organisatie (dames 4) welke deze mogelijk heeft
gemaakt.

14.30

Agenda.
12 Okt. 2013

-

Sinds de laatste editie in Januari is er weer van

Tupos DS3 - Accretos DS3

Verder kan de carnaval nu ook van start gaan,

Tupos

voor ons is hij al reeds een groot succes. Met

JB1

-

Havoc

JB1

Tupos JM1 - Brovoc MB2
18 Mrt. 2014

16.30

Algemene ledenvergadering

Tupos DS2 - SV Ludentes DS1

12 Apr. 2014

Tupos HS2 - Accretos HS2

Ballefiës
19 & 20 Apr. 2014
Blacklight toernooi

Tupos DS5 - VC Olympia DS5
18.30

“Prins Koen II” ,”Adjudant Ruud” en “prinses
Aniek” kunnen we wel stellen dat Tupos ruim
vertegenwoordigd de carnaval in gaat. Maar alsof
dit nog niet voldoende is zijn we ook nog eens
goed vertegenwoordigd in het boerengezelschap,
wie weet krijgen we ook nog een Tupos boerenbruid??????? Wij zijn er in ieder geval nu al trots

Tupos DS1 - VC Weert DS2

op.

Tupos HS1 - VC Maasdal HS1
Tupos

DS4

-

ASC

DS1

Wij wensen jullie veel lees plezier maar geniet ook
vooral van ons volleybal dat wij vandaag weer aan
jullie vertonen.
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Aan het woord... ‘Prins Koen II’
Hallo, hallo, ut is waer vastelaovend, weej kriége nôw waer unne fijnen tiéd.
Zet alle zörg maar lekker op ein kesje, heb toch maling aan d’n driét…..
Ja, een fijne tijd is het zeer zeker! Tjonge, wat heb ik er samen met mijn adjudanten Sjuul en Ruud,
onze dames en VV de Kook al een paar mooie weekenden opzitten! Prinsebal, Pronkzittingen en
Jeugdprinsenbal waren allemaal hoogtepunten. Zeker nadat Aniek Vestjens van de MB1 ook nog uit
is geroepen als jeugdprinses van Jeugdvastelaovend Baolder! Vanavond zal ook bekend worden of
er nog meer Tupos-leden prominent gepresenteerd worden binnen het Boerebroelofgezelschap!
Dat dit tot de mogelijkheid behoort zegt toch maar eens te meer hoe Tupos leeft en wat we als
vereniging uitstralen binnen de Baarlose samenleving! Dit is een verdienste van ons allemaal om
samen ergens voor te staan! Zo zie ik mijn uitverkiezing als Prins Koen 2de namelijk ook! Ik heb tot
op de dag van vandaag met heel veel plezier veel energie gestoken in vrijwilligerswerk bij diverse
stichtingen en verenigingen en dat is niet onopgemerkt gebleven! Vrijwilligerswerk doe ik omdat
ik het leuk vind en dat ik het fijn vindt dat er iets geboden of georganiseerd wordt voor de burgers
en leden. Trots ben ik op wat ik heb kunnen betekenen en trots ben ik als Prins van Baarlo! Ik
geniet….!!!
Vanaf mei ga ik mijn vleugels spreiden en zal ik na 22 jaar Tupos gaan verlaten om het zeer
talentvolle dames 1 van VC Set Up (Meerlo) te gaan trainen en coachen. Deze geboden kans heb
ik met beide handen aangegrepen om als trainer/coach beter te worden en ook eens in een andere
‘keuken’ te kijken! Ik ben VV Tupos dan ook hartstikke dankbaar dat ik mogelijkheden en kansen
gekregen heb om mijzelf te ontwikkelen! Tot die tijd zal ik vol overgave met dames 2 gaan knokken
om handhaving in de 2e klasse veilig te stellen en ook het Blacklight Volleyball wil ik nog een jaar
technisch perfect neerzetten met ander vrijwilligers!
Ik hoop jullie allemaal te zien met de vastelaovend in dorp en verder allemaal succes met de laatste
6/7 wedstrijden van dit seizoen!
Alaaf!
Koen Hendriks
Trainer/coach Tupos DS2

