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Nieuwsbrief van VolleybalVereniging Nederhorst, 9e jaargang

Nieuws van …..

In dit nummer:

Hier stond vroeger altijd een leuk stuk van de voorzitter.
Maar zoals bekend zitten we nog steeds zonder ….
Dus bij deze nogmaals een dringende oproep:

Nieuws van …
Back to the Future
Even voorstellen
Meisjes B2
Jeugd D-E-F aan het woord
Rabobank Club Kas Campagne
Hoe is het nu met … ..
Deze oproep is echt aan iedereen van de vereniging gericht! VV Neder- Wist je dat….?
horst zijn we met zijn allen en we willen ook zoveel mogelijk met zijn Colofon

Wie wil onze nieuwe voorzitter worden???

allen doen. Als voorzitter heb je vooral een coördinerende rol en fungeer je als algemeen aanspreekpunt. Uitvoerende taken kun je delegeren. Misschien twijfel je of het
iets voor jou is. Spreek gerust iemand van het bestuur aan. We hebben inmiddels iemand gevonden
voor de TC senioren en ook iemand die vanaf volgend seizoen de ledenadministratie van Angelique
over wil nemen. Inge Pietersen (Dames 1) van harte welkom in het bestuur als TC senioren! Inge zal
zich verderop in de NEUSbrief voorstellen. Simone van der Meer (Dames 1)zal vanaf volgend seizoen
de ledenadministratie op zich nemen. Top Simone!
Wie mogen wij, naast deze 2 dames, straks nog meer binnen het bestuur verwelkomen………??

Back to the Future: the next step
Ben je bekend met dit project van onze vereniging? Even een
“opfrismomentje”: in het seizoen 2016/2017 is het bestuur gestart met het project Back to the Future om er onder meer voor te zorgen dat de (jeugd)leden en
ouders meer betrokken worden bij de vereniging. De focus van het bestuur
moet namelijk liggen op besturen en laten we niet vergeten dat het vrijwilligerswerk is. Per afdeling (senioren / ABC / DEF) zijn er talent scouts (senioren: Janny & Renata, ABC: Annet, Saskia en Sonja, DEF: Sandra & Chantal) gestart met het inventariseren van wat leden en ouders
kunnen betekenen voor de club: aan de ene kant voor structurele functies en aan de andere kant
het helpen bij incidentele activiteiten in het kader van “vele handen maken licht werk”. Door middel
van interviews en via de mail is dit gedaan. Onze conclusie is dat er veel mensen incidenteel willen
helpen met het organiseren van leuke en gezellige activiteiten en dat is positief! Daarnaast zijn er
mensen die structureel iets voor de club willen gaan doen .
Hoe nu verder?
Het bestuur gaat de mensen, dit seizoen nog, benaderen die hebben aangegeven structureel iets te
kunnen betekenen voor onze vereniging. Wat betreft de incidentele activiteiten: Op korte termijn
hebben we het organiseren van de koningsspelen voor alle basisscholen en natuurlijk ons Fan & Fun
Feest waarbij we een beroep doen op de mensen die hebben aangegeven bij incidentele activiteiten
te willen helpen. Als het seizoen 2018/2019 gaat starten zal het bestuur ervoor zorgen dat er een
activiteitenkalender klaar staat en nodigen we de mensen van de senioren, ABC en DEF uit om gezamenlijk per activiteit iets leuks neer te zetten. Uiteraard gaat het bestuur dit proces begeleiden. Gaat
het al bij je kriebelen? Op deze manier willen we een solide basis neer zetten voor een gezonde en
gezellige toekomst bij onze Volleybalvereniging.
Bedankt voor je support en ... mocht je nog niet gereageerd hebben, aarzel niet en stuur je reactie
alsnog. Back to the Future: the future is NOW!
Janny, Renata, Annet, Saskia, Sonja, Sandra, Chantal
Aranka & Helga
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Even voorstellen: nieuwe TC senioren: Inge Pietersen
Hoi allemaal, via het bestuur kreeg ik de gelegenheid om mij zo via de NEUSbrief voor te stellen. Ik ben Inge, het
nieuwe lid van het bestuur en houd mij bezig met de TC senioren. Zelf speel ik sinds mijn 16de volleybal, gestart
bij Oberon en nu sinds ongeveer 4 jaar bij VV Nederhorst, met af en toe een seizoen pauze ertussen. Volleybal is
voor mij echt ontspanning en vrije tijd. Ik vind het dan ook belangrijk dat het leuk is en de sfeer goed. Het is vrije
tijd en ontspanning en dat zou het voor iedereen moeten zijn. Verder houd ik van duidelijke en open communicatie en korte lijntjes. Mocht er iets zijn, kom gerust naar mij toe op maandagavond bij de training, of mail me even
via tc_senioren@vvnederhorst.nl Op maandag train ik bij Dames 1. Ik heb natuurlijk ook jullie input nodig om
mijn rol zo goed mogelijk te vervullen. Als niemand iets zegt weet ik ook niet wat er leeft. Uiteraard is het ook
mijn rol om dat te vragen en uit te zoeken, maar ik ga er wel van uit dat dit wederzijds kan zijn. Laten we er samen gezellige tijden van maken. Groetjes, Inge.

Meisjes B2
Als je naar het aantal spelers kijkt
kan dit stukje over een damesvoetbalelftal gaan. Maar nee, dit is Meisjes B2! Een team bestaande uit de
enthousiaste volleybalsters Daphne,
Cisca, Kessia, Elvy, Julia, Isa, Martje,
Pip, Anouk, Meike, Amber en Fleur.
Sommigen volleyballen al jaren en
sommigen sinds kort. Het is steeds
weer een uitdaging om er lijn in te
krijgen en iedereen tot haar recht te
laten komen. Ook moet ervoor gezorgd worden dat alle meisjes voldoende wedstrijdervaring houden of
krijgen. En dat ze zich ontwikkelen
in techniek, spelinzicht en strategie.
Het is heel leuk om te zien dat de
dametjes steeds meer kunnen. Het
ene seizoen zit in drieën overspelen er nauwelijks in, het
volgende lijkt het alsof ze nooit anders gedaan hebben.
Ze gaan dan ook
trouw naar de training
van Nienke (en als zij
niet kan van Helga ),
vaak met ondersteu-

ning van Ine en doen niets liever dan een wedstrijd spelen. Hun onvermoeibare coach is Lisette, zo nodig bijgestaan door Carlijn. Ze worden uiteraard gevreesd door
hun tegenstanders. Dus alle elementen voor een succesvol seizoen zijn aanwezig. Nu nog even een wedstrijd
winnen…;-)
Anneke Hilhorst (moeder van Martje)
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Jeugd D-E-F aan het woord: Dominique Leijenhorst (Nederhorst 2)
Niveau 5
Het was wel anders dan niveau 4, want je mocht de bal
niet meer vangen. Je moet hem in 2 keer of 3 keer doorspelen. Als je hem in 3 keer goed doorspeelt krijg je een
extra punt. En het veld
is groter. Je mag smashen, maar nog niet bovenhands serveren. Ik
speel zelf ook mee bij
de C-jeugd. Daar is het
Meisjes C1
veld nog groter, je
mag wel bovenhands
serveren en in 1 keer over het net spelen. Bij de C speel
je met z’n 6en, bij niveau 5 met z’n 4 en. Er zijn nu 3
teams in niveau 5. Er is net een extra team bij gekomen.

Ik speel in team Nederhorst 2. Samen met Luna, Eva,
Lizzy en Sanne. Het is een heel leuk en gezellig team en
we spelen goed samen. We hebben training op donderdag van 16.45 tot 18.00 uur van Helga. We beginnen met
een warming-up, dan doen we basisoefeningen en soms
een spel en dan gaan we serveren. We proberen soms
ook bovenhands te serveren. Dat vind ik heel leuk! Uiteindelijk doen we als laatste een partijtje. Elk team heeft
ook een eigen yell. Ik vind het heel leuk dat ieder team
een andere originele yell heeft. Die van ons gaat zo:
“Nederhooooooorst 2 YEAH”. En bij ‘YEAH’ draaien we
een rondje. Dat is leuk om te doen, dan vier je een feestje als je een punt haalt. In juni gaan we met z’n allen op
kamp, net zoals vorig jaar. Daar heb ik super veel zin in!
Groetjes van Dominique uit Nederhorst 2.

Rabobank Club Kas Campagne
Aankomende week zullen we bij jou langskomen ivm de Rabobank Club Kas Campagne. Vorig jaar heeft dit € 988,-- opgeleverd voor de club. Een supermooi bedrag
dat we dit jaar willen proberen te evenaren. Doel is
om het geld te gebruiken voor de trainerscursus
voor onze trainers. De trainers gaan hier 6 maart al
mee van start. Mooi tegelijk met de stemperiode
voor de campagne van de Rabobank . Ook al ben je
zelf geen lid van de Rabobank dan nog kan je ervoor
zorgen dat er op ons gestemd wordt. Hoe? Informeer bij opa’s/oma’s/tantes/ooms en andere familieleden, maar ook bij vrienden en collega’s of zij wel lid zijn.
Natuurlijk even op ons stemmen dan! Daarnaast is het heel belangrijk dat ons bericht dat we op facebook gaan
plaatsen geliked en gedeeld wordt. Hoe meer we dit doen, hoe meer mensen het bericht te zien krijgen in hun
timeline. Dus zorg ervoor dat je onze openbare facebook pagina hebt geliked zodat deze berichten in jouw timeline
te zien zijn. En ……. dan zien jullie meteen het super gave filmpje dat Nienke en Jordin hebben gemaakt voor ons.
Wie weet zie je je zelf nog langskomen. Wij gaan ervoor. Jullie ook!? Helga en Dave

Facebook
Openbaar:https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst
Beveiligd: https://www.facebook.com/groups/vvnederhorst/
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Hoe is het nu met…… Romy Coers (voormalig Meisjes A)?
Joehoe, daar ben ik weer! Uit het oog, maar niet uit het hart (hoop ik). Een half jaar geleden ben ik
voor mijn studie naar Amsterdam verhuisd, waardoor ik helaas vv Nederhorst achter mij moest laten.
Ondanks het feit dat ik de Blijk niet zo vaak kan bezoeken doe ik mijn best om jullie goed in de gaten
te houden. Zo weet ik bijvoorbeeld dat MA1, mijn voormalige team, sinds mijn vertrek geen wedstrijd
meer heeft verloren. Aan de ene kant is dat natuurlijk ontzettend tof, maar aan de andere kant is dat
ook wel confronterend. Maar goed, Amsterdam dus. Ik studeer Liberal Arts en Sciences, een studie die
mij na drie jaar een 'joint degree' op zal leveren (dit is ongeveer gelijk aan twee 'normale' bachelors in
Nederland). Het is hard werken, maar tot nu toe heb ik gelukkig al mijn studiepunten gehaald. Uiteraard ben ik ook blijven volleyballen - sinds september speel ik voor het selectieteam van AUC. Ik ben
de enige Nederlandse en enige eerstejaars in de basisopstelling, maar ook veruit de slechtste. Onze
spelverdeelster heeft bijvoorbeeld in de jeugd van het Italiaanse team
gespeeld en één van onze buitenaanvallers speelde in het nationale
team van Macedonië. Hoog niveau dus, maar ik kom als libero gelukkig
vrij makkelijk mee. Ons blok is namelijk dusdanig sterk dat ik vaak vrij
weinig hoef te doen. Op dit moment zijn we hard aan het oefenen voor
UCSRN; een toernooi waar alle University Colleges in Nederland aan
meedoen. AUC heeft al vier jaar op rij gewonnen, dus de druk op ons
huidige team is best hoog…. Helaas is het grootste deel van mijn team
dus derdejaars, wat betekent dat ik volgend jaar weer op zoek moet
naar iets nieuws. Misschien wel tijd voor een comeback in Nederhorst,
maar dat zien we tegen die tijd wel weer. Voor nu wens ik jullie allemaal
heel veel succes met de rest van het seizoen (en natuurlijk ook heel veel
plezier). Groetjes vanuit Amsterdam! Romy

Wist je dat…?
•

Zeven mensen binnen onze club vanaf 6 maart
5 avonden een trainerscursus gaan volgen?
• Dat deze mensen daarna dan gediplomeerd
zijn?
• Deze cursus wordt gegeven door Ine, moeder
van onze leden Jaap en Ciska Scherpenhuysen)
• Er bij de DEF jeugd weer twee nieuwe leden
zijn?

•

Nienke (trainster D & B jeugd) en Jordin (een
hele coole DJ) een super gaaf filmpje hebben
gemaakt?
• Je deze kunt bekijken via onze website vanaf 6
maart
• Maar ook via facebook als we de aankondiging
van de Rabobank Clubkascampagne doen
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