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Mei 2014: De reüniecommissie, bestaande uit Geert van Schijndel, Paul Remmen, Wil van Loon, 

Maurice Hebben, Frans van de Vorst en Willem de Vries, is al maanden druk in de weer om de 

jubileumdag zowel voor onze jeugd, senioren als oud-leden tot een succes te maken. Het 

programma is voor het grootste deel klaar, de inschrijvingen stromen binnen (alhoewel we hopen 

op nog veel meer oud-leden op de reünie). Een laatste update. 

Publiciteit 

Door Tom Klaversma is een prachtige poster ontworpen, die we overal in Mierlo-Hout, Helmond en 

de verdere omgeving gaan ophangen. Mocht je nog tips hebben voor een lokatie waar veel mensen 

komen, dan laat het ons weten via reunie@vcpolaris.nl. Dan ontvang je een poster om die daar ter 

plaatse op te hangen.  In ieder geval zit de poster ook in deze nieuwsbrief.... 

Verder is Wil van Loon druk in de weer met het bestoken van diverse media; het Eindhovens 

Dagblad, Houtvonken, De Loop en ’t contact Mierlo. Verder probeert Wil hier en daar een 

subsidiepotje aan te spreken voor een bijdrage aan deze dag. 

Programma 
Het jeugdprogramma begint om 12.00 uur, waarbij er diverse activiteiten worden georganiseerd voor 

en door de jeugd. Blikvanger wordt het spelen van Bossabal, een spectaculaire combinatie van 

volleybal, voetbal en turnen op een opgeblazen volleybalveld met 2 trampolines. Google maar eens 

op Bossabal, en je krijgt er nu al zin in. Om de kosten hiervan enigszins onder controle te houden, 

moeten de jeugdleden die hier aan mee willen doen, om 16.00 uur deelnemen aan de  

                                      Polaris Sixty RUN 

 Dit is een één-uurs sponsorloop rond de sporthal, waarbij de deelnemers als duo per rondje worden 

gesponsord door familie en vrienden. We hopen op minimaal 80 lopers, waarbij ook senioren 

overigens mogen aanschuiven. Niet lopen is niet bossaballen...... 

Na de afsluitende frietjes is om 18.00 uur een ludieke historische volleybalwedstrijd.  

Het programma: 

 17.00 uur ontvangst Oud Heren 1 

17.30 uur Warming Up Heren 1 en Oud Heren 1 

18.00 uur Aanvang wedstrijd Heren 1 – Oud Heren 1 

19.30 uur Einde wedstrijd 

 

Vanaf 19.00 uur gaat de jeugd t/m 17 jaar in onze eigen kantine door met een leuke ‘NIX18-

jeugdparty, en de senioren gaan een onvergetelijke reünie feestavond beleven in een speciale 

feesttent met gezellige muziek en een historische verrassing. Dit gaat duren tot in de late uurtjes. 



 



 

Informatie 
Op onze website www.vcpolaris.nl/reunie staat meer informatie over de jubileumdag. Ook kun je je 

hier inschrijven voor deze dag, en kun je ook zien wie zich meer hebben opgegeven. Ook voor de 

huidige polaris-leden geldt: niet vergeten in te schrijven !!!! 

 

Prachtig jubileumshirt ter gelegenheid van 60 jarig bestaan. 

Wat geeft men een jarige of wat geeft men bij een jubileum?Wij weten het wel en hebben een leuk 

idee: Men geeft een leuk kado in de vorm van sponsoring en krijgt daar een heel mooi jubileumshirt 

ter herinnering voor in de plaats. 

Voor slechts € 12,50 krijgt u onderstaande herinnering en steunt u ook nog eens de vereniging.  

 

Twee vliegen in één klap noemen we dat. Er zijn al 130 shirts verkocht van een goede kwaliteit en in 

de kleur Royal blue. U kunt nu al uw kado/herinnering doorgeven via de website www.vcpolaris.nl 

Vul je naam in, email adres, gewenste maat en vermeldt; Reunie bezoeker. Wij zorgen dat zowel ons 

als u kado/herinnering klaar ligt op 6 september. Betaling dient vooraf gedaan te worden, u krijgt 

daar persoonlijk bericht over. 

U hoeft zich geen kopzorgen te maken over en uren te zoeken naar een gepast kado, wij denken met 

u mee en zo bent ook u net zo hip en cool als alle andere Polaris leden. Bij voorbaat dank  namens de 

Jubileumcommissie ! 

Wist u dat 

 We per 1 mei al 180 (oud)leden hebben die zijn ingeschreven voor de jubileumdag / reünie 

avond ? 

 We hopen op minimaal 500 senioren op de feestavond ? 

 Dit alleen kan lukken als iedereen dit bij vrienden / kennissen / volleyballers bekend maakt 

 Er al maanden lang een prachtig spandoek over de reünie boven de sporthal hangt ? 

 Dat ongeveer de helft van onze leden deze pas heeft gezien ? 

http://www.vcpolaris.nl/reunie
http://www.vcpolaris.nl/


 Deze dus vanaf nu ook eens iets meer naar boven moeten kijken als ze aankomen ? 

 Riek en Wil van Loon de twee oudste leden zijn die zich hebben opgegeven ? 

 Zij resp. 79 en 80 jaar jong zijn ? 

 Informatie over bossabal o.a. te zien is op http://www.youtube.com/watch?v=X8W83tR95A4 

 De jubileumshirts een groot succes zijn bij de jeugd, en bij enkele seniorenteams 

 Er volop in getraind wordt 

 We in het 60-jarig jubileum de unieke kans hebben om bekerkampioen de worden bij de 

heren; heren 1 speelt op 24 mei de bekerfinale, en er is een bus geregeld voor supporters 

 Er maken nog 2 jeugdteams kans op het Nederlands Kampioenschap : CMV jongens tot 12 

jaar, en de C-jongens (onze mix-team) 13-14 jaar. Een unieke prestatie in de geschiedenis van 

VC Polaris 

 Er volgend seizoen 26 teams (!!) en bijna 250 leden competitie gaan spelen: 4 heren, 4 

dames, 3 recreanten, 4 jongens en 11 meisjes teams ? 

 En we ook nog bijna 100 mini’s (CMV) leden hebben ? (en 25 verenigingsleden) 

 Polaris dus wel een erg super kern gezonde vereniging is ? 

 We altijd op zoek zijn naar goede en enthousiaste vrijwilligers om dit draaiende te houden !!! 

 Als je wilt beachvolleyballen, dat dat ook al kan: http://www.vcpolaris.nl/beach/ 

 Er op 6 september een ludieke wedstrijd wordt gehouden Heren 1 – Oud heren 1. 

 Dat dit een grandioze happening zal worden. 

 Dat vele Oud Heren 1 spelers nog steeds  fanatieke volleyballers zijn. 

 Dat veel leden van Polaris ze zullen gaan aanmoedigen. 

 Deze wedstrijd wordt gehouden i.p.v. 60 uur volleybal, omdat 60 uur volleybal iets teveel van 
het goede is. 

 Het al weer 20 jaar geleden is dat 14 Polaris leden de 40 uur volleybalmarathon hebben 

volbracht. Zie foto. 

            

http://www.youtube.com/watch?v=X8W83tR95A4
http://www.vcpolaris.nl/beach/

