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VC Polaris viert 60-jarig jubileum

AANMELDEN VOOR REÜNIE FEEST

Best oud-leden, oud-volleyballers, enz.

Wij zouden het fantastisch vinden om zoveel mogelijk mensen te mogen 
verwelkomen op het reünie feest op zaterdag 6 september.

De organisatie daarvan vergt veel tijd, energie en organisatie en euro’s.
Het is voor ons zeer belangrijk om te weten hoeveel mensen wij kunnen 
verwachten want daar zijn enkele dingen “verrassingen” van afhankelijk!!

Wij willen jullie dan ook zeer vriendelijk maar ook zeer dringend verzoeken om 
even in 2 minuten tijd je aan te melden op onze website. Jullie zouden ons daar 
gigantisch mee helpen om er samen met jullie een geweldige en onvergetelijke 

reünie van te maken

GRAAG DUS AANMELDEN A.U.B!

http://www.vcpolaris.nl/clubinformatie/reunie/aanmelden-reunie/   

http://www.vcpolaris.nl/clubinformatie/reunie/aanmelden-reunie/


ONGEKEND SUCCES VOOR POLARIS JEUGD!

In Indoor Sportcentrum Eindhoven vonden op zaterdag 24 Mei de finales
plaats voor het NK Volleybal jeugd: de Final Four. De beste teams- en alle

regiokampioenen uit heel Nederland gingen de strijd aan om het felbegeerde 
goud. VC Polaris was op het NGJK met maar liefst 2 teams vertegenwoordigd.

Nog mooier, we behaalden zowel GOUD als ZILVER!!!

Het C1 mix-team in de leeftijdscategorie 13-14 jaar behaalde het beste 
resultaat. Na het kampioenschap in de hoofdklasse van Zuid-Oost en het
algeheel kampioenschap in de Topklasse Zuid was het team van Coaches

Willem de Vries en Daniëlle van Dam gebrand op de Nationale titel.
Na duidelijke en mooie overwinningen op vervolgens Paegasus Nijmegen,
Prima Donna Kaas Huizen en VC Sneek ging men als duidelijke favoriet de 
finale in. In de finale werd met spectaculair spel voor de tweede keer gehakt 
gemaakt  van Huizen. Uitslag: 25-12 en 25-5. Die Titel was dus dik binnen!!!!

Bij het hoogste niveau van het Cool Moves Volleybal in de leeftijdscategorie 11-
12 jaar zag het talrijke publiek dat Polaris, kampioen van rayon Eindhoven en 
nummer 2 van regio Zuid, de poulefase duidelijk doorkwam met drie prachtige 
overwinningen van 2-0. Een finale plaats was behaald. 

De finale tegen VCV Varsseveld werd zeer spannend en na een 1-1 stand werd
De beslissende set met 15-12 helaas verloren. Bij het ontvangen van de 
zilveren medailles kwam er toch de enorme trots en blijdschap tevoorschijn 
over dit prachtige behaalde resultaat op de Nederlandse Kampioenschappen.





Beach-toernooien van Beachvolley 
Polaris zijn geslaagd!!!

Het is zaterdag 31 mei een stralende zonnige dag en 
dus ideaal weer voor een heerlijk potje beachvolleybal 
(of gewoon lekker op het terras
 en kijken naar....)

Maar liefst 30 teams van jong tot oud, talentvol of minder talentvol strijden deze 
dag om een (zelfgemaakte) wisseltrofee of een heuse strandstoel of parasol. 
We beginnen om half 12 met onze jeugd gevolgd om 'n uur of twee door de 
senioren.

De senioren werden verdeeld in de categorie " HOOG"  en "OVERIGE"  waarbij 
de "OVERIGE" zeer zeker niet de minste waren... enkele oud-gedienden laten 
deze middag zien dat ze het volleyballen nog zeker niet verleerd zijn.
De sfeer was geweldig, het nivo lag soms hoog, kortom een super geslaagde 
dag die zeer zeker voor herhaling vatbaar is.

Op 28 juni werd het tweede beachvolleybal toernooi met succes gehouden, 
waarbij nog meer teams meededen!
Het is een lust voor ogen om de teams te zien spelen waarbij spectaculaire 
ballen worden gered! Daarnaast is het heerlijk genieten van zowel het zonnetje 
als de gezellige sfeer! 



Trainen voor het beachvolleybal kan ook en het blijkt ook hard nodig. 
In het zand is het toch even een ander verhaal om een bal te redden of een 
fantastische aanval te doen! Ben je een vaste vloer onder je voeten gewend? 
Nou, dan merk je het wel dat je moeilijker kunt verplaatsen. Daarnaast gelden 
er voor het beachvolleybal aangepaste regels. Bijvoorbeeld een bal 
bovenhands overspelen mag niet en wordt afgefloten. Alleen hard contact! Dit 
maakt de sport natuurlijker wel aantrekkelijker om naar te kijken.

Op diverse avonden wordt er getraind in Brandevoort op het beachvolleybal-
court voor zowel de jeugd als ook voor volwassenen.

KOM EEN KEERTJE KIJKEN OF DOE MEE!

Je kunt lid worden van alleen beachvolleybal, of per keer betalen (kosten 5 
Euro per keer). Oh, en vergeet je zonnebril niet!

Voor meer info, ga dan naar: http://www.vcpolaris.nl/beach

Adres: sportpark brandevoort 1,
          5706 KG Helmond 

http://www.vcpolaris.nl/beach

