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Op 26 december organiseerde we weer ons jaarlijkse kersttornooi. In de
voormiddag kon je onze jeugd in actie zien. Om 9u gaven de allerkleinsten het
startschot.
De kindjes van U6 speelden voor het eerst wedstrijdjes 1-1 op een lager net, de
kindjes van U7 en U8 konden nog eens oefenen voor het starterstornooi van 27
januari. Er waren er die al mooi konden toetsen.
Om half 10 speelden normaal 3 ploegjes U9, maar een enthousiaste coach wist nog
2 gemotiveerde zusjes te overtuigen om mee 2-2 te spelen.
Bij U11 kregen 7 ploegjes het
gezelschap van hun trainer of
coach, er was er zelfs eentje die
voor't eerst haar volleybaltalent
boven haalde.
Als laatste was het de beurt aan
U13 die 6 gemengde ploegjes
hadden. En uiteindelijk konden we
ook nog een paar meisjes U15
overtuigen om, aangevuld met een
paar volwassenen, een matchke te
spelen.
U6 - U7 - U8
In de namiddag gaven de U17, de
seniorenploegen, ouders en
sympathisanten het beste van
zichzelf op en naast het veld. Met 9
ploegen konden we hier spreken
van een groot succes.
Weer eens een bewijs dat de sfeer
binnen de club en bij de supporters
helemaal goed zit!!!
U9 - U11

U13 - U15

Sfeerbeelden Kersttornooi

Ploeg in de kijker

HEREN C

1 Nick Engelen
2 Jochen Van Hoeck
3 Jens Reyserhove
4 Laurens Smets
5 Matthias Dijckmans
6 Jarne Leyten
7 Govert Vermeulen
8 Jens Dockx
9 Pieter Gevers
10 Lode Smets
11 Jeroen Janssens
12 Anton Rommens
13 Nathan Bax
14 Toon Proost

Met leeftijden van 16 tot 31 jaar heeft onze Heren C een zeer diverse
spelersgroep. Hoewel de kans eerder klein is dat deze ploeg het tot de
Olympische Spelen zal schoppen, is de Olympische gedachte wel zeer
sterk aanwezig in de spelersgroep: “meedoen is belangrijker dan winnen”.
Onze Heren C spelen in eerste gewest Mol en strijden met Voach en Mol
voor de 5e plaats. Het recente 0-3 thuisverlies tegen Voach kwam dan ook
hard aan, maar dat veranderde niets aan het geloof in eigen kunnen. De
ploeg is telkens opnieuw zeer gemotiveerd en wil elke match beter spelen
dan de vorige match. De evaluatie van het spel na de match kan daarbij
tot enkele uren in beslag nemen in de kantine.
Dit seizoen kreeg de ploeg versterking met drie nieuwe jonge spelers.
Govert en Nathan zorgen als extra receptie/hoek-spelers voor meer
slagkracht en Jarne komt met zijn lengte het middenblok versterken. De
spelverdeling wordt reeds voor lange tijd verzorgd door Anton, voor
verhoogde flexibiliteit hebben we vorig seizoen ook Jochen omgeschoold
tot spelverdeler.
De sfeer in deze spelersgroep zit bijzonder goed en geen enkele
verliespartij kan hier ook maar iets aan veranderen!

Teerfeest op 8 februari
Op vrijdag 8 februari 2019 is het weer zo ver. VC Retie houdt van traditie en geeft,
net als de vorige jaren, weer een oerdegelijk teerfeest.
Dit jaar gaat dit door in den Dries. We starten om 19:00 uur. Omdat we er van
overtuigd zijn dat er velen onder jullie zitten te wachten om hier aan deel te nemen
(en om te weten hoeveel eten er moet besteld worden) werken we met
voorinschrijvingen.
Omdat we willen dat iedereen komt, is de prijs democratisch gehouden. Dankzij jullie
massale deelname kunnen we je voor €30 een ganse avond van drank voorzien en
daarenboven kan je nog kiezen uit volgende menu’s: mosselen, koude schotel of
vidée en dit allemaal met frietjes. Na de maaltijd zorgt DJ Stu nog voor de nodige
ambiance.
Om deel te nemen schrijf je 30 euro per persoon over op rekeningnummer BE06
7895 8279 5822 met als mededeling: naam + wat je gaat eten. We ontvangen je
inschrijving graag voor 30 januari 2019.
Hopelijk zien we jullie met je ganse ploeg en supporters verschijnen!
Kortom, noteer het volgende in je agenda:

8 februari, geweldig feesje, 19:00, den Dries!

P.S. Ploegen die volledig aanwezig zijn op het teerfeest zullen een
extra attentie ontvangen!

Data om te onthouden
JANUARI
18
wandeltocht
FEBRUARI
8
teerfeest
APRIL
17
eendagskamp allerkleinsten
MEI
12
Italiaans eetdag

