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Begin oktober, we zijn weer van start! Alhoewel? Zijn we eigenlijk wel gestopt?
Nadat de competitie van vorig seizoen was afgelopen en na het geslaagde fan
en fun-feest iedereen weer klaar was voor de zomer, is er echt nog wel het een
en ander in gang gezet.
Zo heeft de TC zich gebogen over afmeldingen, nieuwe teamindelingen gemaakt en teams ingeschreven voor de competitie, is er naar trainers gezocht
en is de jaarlijkse puzzel voor de zaalhuur weer tot het laatste stukje voltooid.
En wat dacht je van de groep mensen die weer een geslaagd Buurtvolleybaltoernooi heeft georganiseerd. Zelfs het mooie weer was tot in de puntjes geregeld. Vlak voordat dit volleybalseizoen weer begon is het Leon ook nog gelukt
om met de gemeente een fantastisch Beachvolleybalveld te realiseren achter
de Blijk (hierover verder in deze NEUSbrief meer). Ik zeg chapeau!

Nu seizoen 2015-2016. Ook dat had een vliegende start met een heus Bossaball-toernooi. Jammer dat we het
door het weer naar binnen moesten verplaatsen. Voor de jongste leden was het programma (zonder de buitenactiviteiten) te kort om door te laten gaan. Gelukkig waren enkele moeders zo enthousiast om hen spontaan op
het beachvolleybalveld een leuke middag te bezorgen. We gaan het nog goedmaken met ze! Van de
deelnemers, hebben we enthousiaste reacties gekregen. Wellicht is dit voor herhaling vatbaar!?!
De Grote Club Actie is weer in volle
Ons bestuur heeft twee nieuwe leden mogen verwelkomen, gang. Onze jeugd doet zijn / haar best om
Barend Ravenhorst (penningmeester) en Peter Bouwer zoveel mogelijk loten te verkopen om zo weer
(sponsorcoördinator). Zij stellen zich verderop in deze nieuwsbrief
een leuk bedrag voor de club te verdienen.
voor. Fijn dat jullie je willen inzetten voor de club!
Heb je ze nog niet aan de deur gehad? Zoek
Nu ik het rijtje terug lees denk ik “goh, best veel eigenlijk” en nee, ze dan eens op in de sporthal en koop loten
we zijn dus niet gestopt in de zomer. Toch voelt deze nieuwe van ze. Er zijn mooie prijzen mee te winnen!
competitieronde als een nieuwe start. Gewoon omdat we weer (hoofdprijs van maar liefst €100.000!) De logaan doen wat we leuk vinden, volleyballen. Dit jaar met 4 senio- ten kosten slechts 3 euro. Maar liefst €2,40
renteams, 6 jeugdteams en 2 DEF-teams. Voor deze laatste groep daarvan is voor de club: snel verdiend toch?
zijn zelfs de eerste aanmeldingen alweer binnen! En hoewel ik Met de opbrengst kunnen we van alles doen
zelf baal dat ik nu even niet meespeel, kan ik wel intens genieten
voor de club. Er zijn al vaker trainingsmateriavan de wedstrijden op de tribune. Ik hoop dat ik jullie ook snel
tref om onze jeugd, maar natuurlijk ook onze senioren aan te len aangeschaft en een aantal weken geleden
hadden we een spectaculair bossaball toermoedigen!
nooi. Dit soort activiteiten is niet te realiseren
Aranka
zonder de Grote Club Actie. Koop dus een
lot / loten en draag je steentje bij!
Ook dit jaar gaan we weer drie weken trainingen tijdens de gymles verzorgen op de 3
basisscholen in ons dorp aan de groepen 6 en 7. Het gaat alweer de 3e keer worden en
gebleken is dat deze trainingen en het toernooi een heel goed middel zijn om de kinderen
in ons dorp in aanraking te laten komen met onze mooie sport. We willen het daarom ook
dit jaar weer organiseren maar hebben daar ook jullie hulp bij nodig. Kan je ons helpen
tijdens een van de trainingen (vele handen maken licht werk) of tijdens het eindtoernooi
dan horen we dat heel graag van je. Je kan dan een email sturen naar Helga - tc_defjeugd@vvnederhorst.nl of
haar even persoonlijk aanspreken. Het gaat om de volgende tijden/dagen:
Warinschool: dinsdag 3, 10 en 18 november, tijd en aantal kids nog niet bekend
Jozefschool: woensdag 4 , maandag 9 en woensdag 18 november 8.30 - 10.00 uur totaal 56 kids
Mr. Kremerschool: donderdag 5, 12 en 19 november 12.30-1430 uur, totaal 48 kids
Het toernooi is op woensdagmiddag 25 november. We horen graag weer van jullie! Monique, Aranka, Angelique

School Moves Volley
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Tc senioren
Na een toch teleurstellend seizoen waarin de senioren helaas geen titel of promotie hebben kunnen afdwingen, beginnen we dit seizoen weer vol goede
moed. Dit seizoen is er een jong dames
team bijgekomen , er zijn een aantal
meiden doorgestroomd vanaf de Ajeugd. De jonge meiden worden ondersteund door verschillende dames uit Dames 2 en spelen in Dames 1. Welkom
dames als senioren en heel veel succes.
Nu de actuele informatie van de teams.
Heren 1 heeft een moeilijke start en
heeft pas 1 punt na 2 wedstrijden. Helaas staan zij op het moment van schrijven op de laatste plaats. De heren hebben helaas ook nog geen trainer, daar
zijn we druk mee bezig. Toch heb ik hoge
verwachtingen van de heren dit seizoen
en hoop dat zij wellicht voor een stunt
kunnen zorgen en voor de promotie

wedstrijden kunnen gaan. Bij Heren 2 is
er eigenlijk niets veranderd. Zij hebben
nog steeds Jacob als trainer. De heren
zouden officieel gedegradeerd moeten
zijn na vorig seizoen, omdat zij op een
laatste plaats waren geëindigd. Na goed
werk van onze wedstrijdsecretaris mochten zij toch in de 3e klasse blijven. Ze
staan alleen nu wederom op de laatste
plaats. Heren ga ervoor en ga voor handhaving. Zoals eerder gezegd is het voor
Dames 1 nieuw om als senior te spelen.
De dames hadden een stroeve start met
een 4-0 nederlaag, maar de 1e punten
zijn inmiddels binnen. Zij hebben de laatste wedstrijd namelijk met 3-2 verloren.
De dames staan nu op een knappe 7e
plaats en wellicht zit er een mooie 5e
plaats in. Dan Dames 2. Zo ben je vorig
seizoen nog Dames 1 en nu zomaar Dames 2. De jeugd heeft de toekomst, dat

is wel het motto van dit damesteam. De
dames hebben tijdens dit schrijven pas 1
wedstrijd gehad en hebben die helaas
verloren met 4-0. De dames staan nu op
een 8e plaats en gaan zeker nog stijgen.
Hopelijk kunnen de dames na vorig seizoen weer gaan stunten en gaan kijken
naar een top 4 klassering. Bij de recreanten, die dit jaar getraind worden door
Helga, zie ik steeds meer leden lopen. Zij
zijn dus de enige die echt groeiende zijn.
Heel goed, ga zo door. Zij hebben inmiddels al 2 toernooien gehad en na het 1e
toernooi hadden zij nog 0 punten. Uit
betrouwbare bron heb ik vernomen dat
zij tijdens het 2e toernooi de nodige punten bij elkaar hebben gesprokkeld. Helaas is tijdens dit schrijven die stand nog
niet verwerkt. Als laatste wil ik alle teams
heel veel succes wensen aankomend
volleybalseizoen. Gerjen

Jeugd D-E-F
Vanaf donderdag 20 augustus zijn ook onze DEF jeugdleden weer enthousiast begonnen met de trainingen. Een
klein clubje dit jaar. We beginnen met 15 kinderen verdeeld over drie teams. Ze worden getraind door mijzelf en
Nienke en Romy. Maar wat altijd zo leuk is van deze groep is dat er elk jaar weer nieuwe leden bijkomen. Het kunnen er veel of weinig zijn maar dat ze komen is een feit. En ja hoor ook dit jaar. Tot nu toe doen al weer 6 nieuwe
meisjes mee dus Monique is ons ook weer aan het helpen. En dan heeft ook al weer het 1e toernooi plaatsgevonden. Alle teams hebben op een nieuw niveau gespeeld en ze hebben het super gedaan! De volgende keer zal ik ze
gaan voorstellen, ook met een leuk fotootje. Groetjes, Helga jeugd.

Let’s go to the beach
Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Deze vlieger gaat zeker op voor de aanvraag en uiteindelijke aanleg van ons
beachvolleybalveld achter de Blijk. Ik ga niet de hele geschiedenis herhalen hier, maar jullie mogen van mij aannemen dat het
geen kwestie van graven en storten is geweest. Maar goed, we hebben eind augustus, begin september toch al een paar keer
met de voetjes in het mulle zand gestaan. Bij de opening door de wethouder was een groot deel van onze (jeugd)leden aanwezig, waarmee we als vereniging duidelijk hebben gemaakt, dat we echt gebruik gaan maken en heel blij zijn met deze voorziening. Vergeet ook niet dat we als vereniging zelf er ook een (financiële) bijdrage aan leveren! Wat kunnen en willen we daar nu
mee (per volgend seizoen)? Zoals past in de bestemming van de gemeente is ons veldje een openbare beachlocatie, daarmee is
het veld dus voor iedereen toegankelijk. Als volleybalvereniging hebben we wel bedongen dat we in ruil voor onderhoud ook
een avond mogen reserveren voor onze leden. In principe houden we daarvoor de maandagavond aan. Samen met het bestuur
zal er nog een plan op worden gesteld hoe we dit verder in gaan
vullen. Ideeën hierover zijn natuurlijk welkom. Vooralsnog ga ik
uit van een 6-tal trainingsavonden in de periode half mei/eind juni
en wellicht nog 4 in de maand augustus/september (einde schoolvakanties). In elk geval trainingen voor de jeugd, maar mogelijk
ook voor senioren. De capaciteit is met één veld maar heel beperkt, dus als dit aanslaat dan zoeken we ook nog naar alternatieve avonden. Ook het weer kan een spelbreker zijn, maar dat is
synoniem aan beachvolleyballen in Nederland natuurlijk. Vrij spelen kan natuurlijk altijd! Natuurlijk is nu alle aandacht gericht op
de zaalcompetitie, maar over een paar maanden zullen we weer
verlangen naar een beetje zon en zand. Ik hoop dat we met elkaar
heel veel plezier aan dit veld gaan beleven en dat we vanaf volgend jaar zomer heel veel met name jeugdleden enthousiast kunnen maken voor de beachvolleybalsport! Zonnige (herfst)groet,
Leon
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Jeugd A-B-C
Ook de jeugd is weer volop aan de bak. Maar liefst 6 jeugdteams hebben we momenteel binnen de vereniging dus daar mogen
we best heel trots (en zuinig!) op zijn. Tenslotte heeft de jeugd de toekomst. Het is gelukt om op alle teams goede, enthousiaste trainers te zetten, hetgeen maar weer laat zien dat we dan wel een kleine vereniging hebben, met weinig senioren, maar
wel een heel betrokken vereniging. De teams zijn goed van start gegaan, er staan er momenteel maar liefst 5 op een eerste of
tweede plaats! Dit schept een mooi beeld en is een leuk begin, maar zegt natuurlijk nog niet zo heel veel zo aan het begin van
de competitie. Het is in principe ook niet zo heel belangrijk. Natuurlijk is het leuk als ze goed meedraaien, maar het allerbelangrijkste is dat iedereen plezier in de sport heeft. Meisjes C2, dit seizoen vers in de C-jeugd vanuit de D: Zij volleyballen nog niet
zo lang en moeten best nog even wennen aan het spelletje. Maar als je ziet wat een plezier ze uitstralen in het veld, dat is
heerlijk om naar te kijken! Toen zij hun eerste set wonnen sprongen zij een gat in de lucht! Ze hadden een groter feest dan de
winnende tegenstander. Inmiddels hebben ze ook al een wedstrijd gewonnen! Leuk meiden! Blijf zo enthousiast bezig dan
komt de rest vanzelf. Rest mij nog iedereen een leuk, gezellig en sportief seizoen te wensen. Monique

Wist je dat…?
Sponsorkliks

Velen van ons bestellen wel eens iets via internet: bijvoorbeeld bij Bol.com of de Wehkamp.
Denk voorafgaande aan deze bestelling ook eens aan de sponsorkliks:
3 extra klikjes met de muis en je kunt geld verdienen voor de club.
Het kost jou verder niets, alleen 3 keer extra klikken. Voor wie er nog
niet bekend mee is: Ga naar onze website: http://vvnederhorst.nl/.
Bovenaan de homepage vind je de sponsorkliks: klik daar op hier. Je
komt dan in het menu van de sponsorkliks en kunt zien welke winkels
er bij aan gesloten zijn (maar liefst 167 webwinkels!) Klik op de winkel
van je keuze en je komt op de betreffende website. Als je een bestelling gedaan hebt gaat er wat commissie naar onze volleybalvereniging. Hoeveel dat is verschilt per winkel. Wil je het nog sneller doen,
klik dan op deze link
http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=3339&u=01.
Denk er aan bij je volgende bestelling en zegt het voort !

Wedstrijdzaken
Het seizoen is in volle gang. Veel jeugdwedstrijden worden op
de donderdag gespeeld. Waarom speelt de jeugd veel wedstrijden op donderdag? Dit is een veel gehoorde vraag. Door
de Nevobo worden de speelrondes (uit of thuis) vastgesteld op
verzoek van de verenigingen. Voor de senioren maken ze een
jaar competitie. Dat betekent dat alle seniorenwedstrijden van
eind september t/m april vastgesteld zijn. De jeugd speelt een
halfjaarlijkse competitie. Deze competitieronden zijn te verdelen in september t/m december en van januari t/m april. De
jeugd is in een klasse ingedeeld. Bij ons is dat 1 e of 2e klasse. In
december kunnen we dan evalueren hoe een team ervoor
staat en of ze in een andere klasse kunnen worden ingedeeld.
De Nevobo stelt naar aanleiding van de verzoeken van de verenigingen nieuwe poules samen. Daarna worden de wedstrijden ingepland door de Nevobo en de verenigingen. Verenigingen kunnen dan nog wijzigingen invoeren, maar zijn gebonden
aan de afspraken tussen de verhuurder van de sporthal (in ons
geval de gemeente) en wij als volleybalvereniging over de gehuurde dagen. Wij hebben de maandagavonden en donderdagavonden tot onze beschikking als trainingsavond en de
vrijdagavonden voor de wedstrijden. De gemeente maakt ook
afspraken met andere sportverenigingen zoals bijvoorbeeld
voor de winterhockey. Hierdoor zijn de zaterdagen van no-

 Steven vd Velde (bij het wk beachvolleybal in Nederland heeft hij meegedaan) is benaderd om Heren 1 te
trainen? Helaas heeft hij bedankt voor de eer.
 Steven vd Velde tijdens een beachvolleybalwedstrijd 80 cm hoog springt
 Sommige toppers van het beachvolleybal wel 1 meter hoog springen.
 Heren 2 is begonnen met het trainen met een libero.
 Daphne de Jong (10 jaar) afgelopen vrijdag haar eerste wedstrijd op C-niveau gespeeld heeft?
 Dat deze wedstrijd met Daphne ook meteen de eerste gewonnen wedstrijd voor Meisjes C2 is geworden.
 De kleinste speler van Jongens B (Joep mafait) gewoon al een mooie sprongservice uitvoert.
 En zijn opa en oma dat trots vanaf de tribune gezien
hebben
 Je zelf een vervanger moet regelen als je niet kunt
fluiten of tellen.

vember t/m februari niet beschikbaar voor de volleybal. We
hebben dit seizoen 4 seniorenteams en 6 jeugdteams. Dat
betekent 10 wedstrijden per speelronde. Omdat we op vrijdagavond om 19:30uur kunnen beginnen kunnen we geen 3
“rondes” op een avond laten plaatsvinden. 1 ronde bevat 3
wedstrijden. Een wedstrijd duurt ongeveer 1,5 uur. Dat zou
betekenen dat we een jeugdronde moeten starten om
21:00uur. Dit is te laat voor de jeugdteams. Voor meisjes A
maken we een uitzondering. Hierdoor hebben we in het meest
ongunstige geval 4 wedstrijden welke om thuisrondes heen
worden gepland. Voor ons is dat dus de donderdagavond. We
proberen zoveel mogelijk teams te laten trainen op hun
avond. Soms lukt dit helaas niet. Dit jaar hebben we 12
scheidsrechters. Deze zijn in de week van de scheidsrechter (311 oktober) in het zonnetje gezet. Wij hebben op vrijdagavond
elke scheidsrechter een T-shirts gegeven met daarop
“scheids” Alle wedstrijden zijn voorzien van een scheidsrechter met, en dat is nieuw dit jaar, tellers op naam. Hierdoor is
iedereen betrokken bij de club om zijn of haar steentje bij te
dragen. Het fluit- en telschema voor de 1e helft staat op de
site. Let goed op wanneer je bent ingedeeld en ruil zelf met
iemand als je niet kunt.
Remko.
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Onze nieuwe bestuursleden
Hoi Hoi, hier spreekt jullie nieuwe penningmeester. De
naam is Barend Ravenhorst en ik speel bij de recreanten
sinds begin 2014. Daarvoor had ik eigenlijk geen ervaring
met volleybal...best een groentje dus eigenlijk. Mijn
dochter Eelke had al wel een jaartje bij de jeugd gespeeld, dus dat het een leuke vereniging was, dat wist ik
al! In 2002 ben ik hier in Nederhorst den Berg komen
wonen met inmiddels mijn ex-vrouw. Ik heb 2 kinderen, dochter Eelke van
9 en zoon Ivo van 6. Regelmatig zijn zij hier nog in het dorp te vinden.
Naast volleybal hou ik ook erg van zeilen en heb dan ook een eigen bootje
in de spiegelplas. Werken doe ik bij ASM in Almere als ingenieur, waar we
nieuwe procesovens ontwikkelen om computerchips mee te maken. Aangezien bekend was dat ik een tijdje penningmeester ben geweest bij de
activiteitencommissie van de Warinschool, was bij de afgelopen wake-up
call de link gauw gelegd. Aranka wilde eventueel wel voorzitster worden als
er een andere penningmeester kwam. Sinds de laatste ALV is het nu officieel. Met de overdracht zijn we ook meteen maar een ander programma
gaan gebruiken. Met de NEVOBO werd al gebruik gemaakt van Sportlink
voor ledenbeheer en we hebben besloten dit uit te breiden met contributiebeheer en boekhouding. Op dit moment zijn we dus druk bezig een en
ander over te dragen en ondertussen met het andere programma te gaan
werken. Het kan dus zijn dat sommige dingen nu in het begin niet helemaal
soepel lopen of verlaat zijn. Met vragen of opmerkingen daarover kan je
natuurlijk bij mij terecht. We proberen dit zo goed mogelijk op te pakken!
Groet, Barend

Mijn naam
is
Peter
Bouwer en
ik train dit
jaar dames
1 en 2.
Bij
het
buurtvolleybal kwamen we veldsponsors
tekort en ben ik begonnen met
langs de bedrijven in Nederhorst
te gaan. Op die manier heb ik diverse sponsoren gevonden. Toen
kwam de vraag of ik sponsors
voor de club wilde zoeken. Zodoende ben ik dus toegetreden tot
het bestuur en met deze taak
“belast”.We hebben nu voor alle
thuisrondes een balsponsor en
verder ben ik bezig om voor ieder
team een shirtsponsor te zoeken.
Als iemand daar een idee voor
heeft hoor ik dat graag.
Voor de dames hebben we een
sponsor, daarover in de volgende
NEUSbrief meer nieuws.

Deze NEUSbrief wordt
mede mogelijk
gemaakt door:
Bossaball
Op 12 september jl. vond er een leuke verenigingsactiviteit in de Blijk plaats: BOSSABALL. Volleyballen op een
levensgroot springkussen-veld met trampoline! Hoewel het weer ons niet gunstig gezind was en we de activiteit
van boerderij van Wijk naar de Blijk moesten verplaatsen, hebben we met veel leden een leuke middag beleefd.
De teams waren ingedeeld en kregen allemaal een naam met boerenthema. Jammer dat dat in de Blijk niet
meer zo tot de verbeelding sprak, maar ach....Na de uitleg van de regels ging het toernooi van start. Moeilijk
hoor! De timing is natuurlijk totaal anders. Gelukkig mocht de bal vijf keer gespeeld worden in plaats van drie
en mocht de bal op een bepaalde plek stuiteren. Hele leuke rally's met spectaculaire duiken hebben we gezien.
Soms verdween er iemand in de ring van de trampoline en zagen we alleen nog een paar benen spartelen! De
jeugd speelde tegen jeugd en senioren tegen senioren, met tot slot een krachtmeting van het winnende jeugdteam (de koeien?) tegen de heren (de boeren). Het ging deze keer eens niet om de prijzen maar om de gezelligheid. Na het toernooi was het goed toeven in het sportcafé met de lekkere
hapjes die verzorgd werden door Dave van http://www.davekooktvers.nl/.
Deze activiteit is mogelijk gemaakt door onze jeugdleden die loten van de
Grote Club Actie hebben verkocht. Ook de jongste jeugd heeft hieraan
meegeholpen. Helaas konden door het weer de activiteiten die we voor
hen gepland hadden niet door gaan. Dat gaan we op korte termijn goed
maken met ze! Mirjam Borstlap, Sandra Warmenhoven en Nicoline Verweij
hebben deze jeugd toch een leuke middag bezorgd op het beachveld, dank
daarvoor dames!
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