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Verslag Adriaan Vugts
Voor de derde keer organiseerde onze Vereniging op 30 januari 2011 haar Familie Vrienden
Toernooi. Net als bij de 2 voorafgaande toernooien konden we weer rekenen op veel
enthousiaste spelers uit de familie, vrienden of werkkring van onze leden. Veel van de 16
deelnemende teams waren al eerder vertegenwoordigd tijdens de vorige toernooien. Zij
gingen dan ook fanatiek aan het goalballen. Ook deze keer waren er nieuwe teams die eerst
even moesten wennen maar al gauw net zo fanatiek aan de slag gingen.
Vanwege het fanatisme en de krachtverschillen werd dit jaar gespeeld in een serie A voor de
wat sterkere teams en in een serie B voor de teams die gewoon lekker willen goalballen.
Nadat om 13:00 uur alle poule wedstrijden gespeeld waren werden de kruisfinales en de
plaatsingswedstrijden gespeeld. Naar gelang het toernooi vorderde zag je al bijna geen
verschil met normale goalball wedstrijden, zo spannend waren de wedstrijden.
De finale in de B serie ging tussen het team “De Bananen” met als coach Carola Sprangers
en het team “Vene Vidi Visio”. In dit gelegenheidsteam deden een aantal blinde en
slechtziende jongelui mee die net daarvoor tijdens een Goalball Clinic kennis hadden
gemaakt met de sport Goalball. Vene Vidi Visio wist uiteindelijk de wedstrijd te winnen en
mogen dit jaar de wisseltrofee mee naar huis nemen.

De bananen met Carola eindigden op
de tweede plaats tijdens het familie,
vrienden toernooi.

Veni Vidi Visio heeft de
eerste plaats behaald.

In de serie A ging de finale tussen het gelegenheidsteam van onze ROC Sport & Bewegen
stagiaires en het team van Ilse Princée “Dutchies”. In het team van Ilse zaten een paar
vriendinnen uit de damesselectie, vriend Jeroen en Mike, de coach van de damesselectie met
zijn vriendin. De sportieve ROC leerlingen gaven sterke tegenstand maar schoten toch tekort
tegen de meer geroutineerde spelers van het team Dutchies. De Dutchies gingen er dus met
de wisseltrofee van door.
Al bij al was het weer een schitterende dag vol sportiviteit en gezelligheid.
Op zondag 18 maart 2012 staat ons 4de Familie Vrienden Toernooi gepland. Ik hoop dat het
wederom een groot succes mag worden!

Roc stagiaires: van links naar rechts:
Rens, Maike en Theon in actie tijdens het Familie Vrienden Toernooi

De winnaars van de A klasse: De Dutchies

