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Op het moment dat jullie
hopelijk terugkijken op een
leuk
seizoen
was
ik
onderweg
naar
Corfu,
Griekenland. Ik kon dus niet
bij het Fan&Fun-feest aanwezig zijn en dat vind ik erg
jammer. Het is altijd gezellig
om met alle enthousiaste
leden en ouders het seizoen af te sluiten met een hapje en
een drankje. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben
gehad!
We kijken als bestuur weer terug op een zeer geslaagd seizoen! Natuurlijk zijn er weer kampioenen
waar we enorm trots op zijn. Maar vergeet niet degenen die dat misschien niet gehaald hebben, maar
wel weer ontzettend veel geleerd hebben dit jaar. Ik vind het altijd verbazingwekkend hoe snel dat
gaat. Als je na een paar weken een team weer eens ziet spelen, gaat het echt vaak alweer veel beter
dan een poosje daarvoor! Je ziet gewoon dat de kids veel plezier aan het spelletje beleven. Dank aan
alle trainers voor jullie inzet, geduld en vrije tijd!

Naast de reguliere trainingen en wedstrijden hebben we natuurlijk ook nog veel andere evenementen
gehad dit seizoen. Even het geheugen opfrissen: Bossaball, zwarte Pieten-volleybal, kersttoernooi,
nieuwjaarstoernooi DEF-jeugd, het 3 tegen 3 toernooi, boerderijdag voor de DEF-jeugd en het Fan &
Fun-feest. En dan is het eigenlijk nog niet eens voorbij: er volgen nog beachvolleybaltrainingen voor de
jeugd en een Buurtvolleybaltoernooi op 5 juni. Heb jij je al ingeschreven?
Helaas zijn er ook een aantal zaken die niet zo leuk waren: Zo hebben we geen trainer voor Heren 1
kunnen vinden en is dat ook voor volgend seizoen nog niet gelukt. We geven nog niet op hoor!
Daarnaast nemen we in het bestuur dit jaar afscheid van Gerjen als TC-senioren. Dank voor de
bewezen diensten Gerjen! Wil je Gerjen opvolgen? Graag, want we zijn nog op zoek.
Tot slot toch nog een laatste bedankje van mij aan een ieder die zich dit seizoen voor de club heeft
ingezet! Zonder jullie geen vereniging.
We hopen iedereen weer te zien op het beachvolleybalveld achter de Blijk en op 5 juni tijdens het
Buurtvolleybaltoernooi. Op het veld of als vrijwilliger daaromheen. Zo niet, alvast een fijne zomer
gewenst!
Aranka

Fan & Funfeest
23 April hebben we het seizoen gezellig afgesloten met een heerlijke
BBQ van Nick Blom bij Sportcafe de Blijk. Nick, Perry en Annet
ontzettend bedankt voor de gezellige avond!! Dave van
davekooktvers.nl/ hartelijk dank voor de héééérlijke salades!!
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TC senioren
Na een ontzettend leuk en sportief jaar is het seizoen
helaas alweer voorbij. Dames 1 is op een keurige 8e
plaats geëindigd. We zijn er druk mee bezig om volgend
seizoen weer een jong damesteam in te schrijven dus
mocht je graag willen volleyballen kom gezellig eens een
keer beachen.
Dames 2 is na een enerverend seizoen op de 6e plaats
geëindigd en ik blijf toch hoge verwachtingen van dit
team houden. Wellicht volgend seizoen weer voor de pd
gaan dames. Heren 1 heeft een hoop blessures gehad
maar is toch op een keurige 5e plek geëindigd. De
laatste wedstrijden deden er zelfs 2 heren mee van
Heren 2. Mannen, op naar volgend seizoen en eigenlijk
verwacht ik, mits iedereen fit is, toch een top 3 klassering.
Heren 2 heeft een top seizoen gedraaid. Waar ze vorig

jaar nog laatste werden in dezelfde klasse zijn ze nu 4e
geworden. Wel duurde het seizoen iets te lang, want ze
stonden 2e. Een prachtig resultaat heren. Volgend
seizoen top 3?
De recreanten hebben ontzettend veel schik samen. De
7 vrijdagen dat zij speelden waren superleuk en zijn met
veel enthousiasme gespeeld. Volgend seizoen gaan de
dames en heren wederom toernooitjes spelen. Ik wens
jullie allemaal een hele fijne zomer en geniet ervan. Eind
augustus beginnen de trainingen weer en hopelijk is er
dan een nieuwe TC. Ik heb al eerder aangegeven dat ik
stop per 1 juli. Dit was dus mijn laatste nieuws van de TC.
De trainers voor de senioren, op Heren 1 na, zijn rond
voor volgend seizoen. Mochten jullie suggesties hebben
voor een trainer voor Heren 1 dan verneem ik die graag
van jullie. Gerjen Binnekamp

TC Jeugd A-B-C
Ongelofelijk, maar waar: het seizoen zit er al weer op. Wat mij betreft een prachtig seizoen om op terug te kijken.
Zowel de A, de B als de C-jeugd was goed vertegenwoordigd! We hebben leuke teams, er is leuk en goed gespeeld
en iedereen heeft volgens mij weer veel geleerd. Ik wil dan ook om te beginnen alle trainers bedanken: Leon, Max,
Maarten, Helga, Maaike en Nienke: ontzettend bedankt voor jullie inzet! Al is dit zeker niet het belangrijkste, toch
wil ik ook graag de resultaten nog even benoemen. De eerste helft van het seizoen hadden we maar liefst 3 kampioenschappen te vieren, namelijk Jongens B, Meisjes A en Meisjes C1. De tweede helft werd Meisjes A heel knap
wederom kampioen. Ik ben heel erg trots op jullie meiden, nogmaals van harte gefeliciteerd met deze prestatie!
Zowel Meisjes B als Meisjes C1 en
Meisjes C2 eindigden op een hele
mooie 2e plaats! Heel goed meiden!
Helaas gaan we volgend seizoen met
wat minder jeugd van start. Dit gaf wel
de nodige hoofdbrekens voor de TC.
Veel van onze jongens stoppen er
helaas mee. Dit om uiteenlopende redenen. Dit zijn nou eenmaal de
golfbewegingen waar je als vereniging
mee te maken hebt. We doen ons best
iedereen volgend seizoen evengoed
weer lekker te kunnen laten spelen.
Het zaalseizoen zit er op maar als de
zon een beetje gaat schijnen kunnen
we de komende maanden lekker gebruik gaan maken van ons beachvolleybalveld achter de sporthal. Voor zowel
de DEF als voor de ABC jeugd worden
er trainingen georganiseerd en daar is
veel belangstelling voor! Ik hoop velen
van jullie daar regelmatig te zien en
wens iedereen verder een hele fijne
vakantie! Monique
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Wist je dat…?
 Peter Bouwer alle sponsors bedankt?
 De balsponsors weer gevraagd worden om ook
komend seizoen te sponsoren?
 Er al enkelen hebben toegezegd dit te doen?
 Peter bij de rest nog langsgaat?
 Meisjes A dit seizoen maar liefst 2 keer kampioen is
geworden?
 Maureen (meisjes A) in het ziekenhuis ligt?
 Het leuk zou zijn als je haar een kaartje of berichtje
stuurt?
 We nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe TC voor
de senioren?

 We ook nog op zoek zijn naar een trainer voor H1?
 Zondag 5 juni ons jaarlijkse Buurtvolleybal toernooi
weer wordt gespeeld?
 Jouw aanwezigheid / deelname daaraan zeer op prijs
gesteld wordt?
 Er hiervoor altijd veel vrijwilligers nodig zijn?
 Er eind mei – begin juli beachvolleybal trainingen
worden gegeven voor de jeugd?
 Deze zowel voor de ABC als voor de DEF jeugd georganiseerd worden?
 We Sportcafé de Blijk en Davekooktvers hartelijk danken voor de heerlijke BBQ en salades bij het Fan & Fun ?

TC Jeugd D-E-F
Tsja en dan zit het binnenseizoen er alweer op. We hebben het seizoen op zaterdag 16 april superleuk afgesloten. 's-Morgens natuurlijk de prijsuitreiking waar we
drie prijzen wonnen en 's-middags een gezellig feestje bij
Kinderfeestjes Boerderij van Trudi van Wijk. Lekker cake
gegeten, daarna een vogelhuisje versierd, paard rijden,
skelter race met ballonnen prikken en voorderest gewoon lekker kind zijn. Zag alleen maar blije gezichten
toen ik de foto's aan het uitwerken was. Super leuk! Ik
spreek even over het binnenseizoen want na een vraagje
aan onze DEF jeugdleden of ze wellicht ook buiten op het
beachveld willen gaan spelen kwamen zoveel positieve
reakties dat we ook met onze jongste jeugd lekker naar
buiten gaan. En natuurlijk hebben zich ook al teams opgegeven voor het Buurt Volleybal Toernooi! Dus we
gaan elkaar nog vaak zien. Tot snel!
Monique, Romy, Nienke en Helga
De feitjes van het afgelopen seizoen:
 We begonnen met 15 en eindigden met 29 (!) kinderen
 School Moves is voor de 3e keer georganiseerd; 140
kids deden mee aan de trainingen en 64 kids aan het
eindtoernooi
 Er werden weer 8 DEF toernooien gespeeld
 Tijdens deze toernooien zijn we 9x eerste / 7x
tweede / 6x derde / 4x vierde / 5x vijfde / 2x zesde en
2x zevende geworden. Eindresultaat: 2x een eerste
plek en 1x een tweede plek
 's-Middags tijdens het feestje hadden we hulp van Mirjam, Sandra en Nicoline. We zijn heel blij met al die enthousiaste ouders. BEDANKT!
 We hebben voor de 1e keer aan Koningsdag mee gedaan. Het was een super ochtend!
 We gaan ook voor de DEF jeugd beachtrainingen houden. Mirjam Borstlap gaat meedoen als trainster. Hier zijn
we erg blij mee!
 De ouders zijn nog steeds heel enthousiast bij de DEF jeugd
 Het begin van het seizoen gaan we aan het Sportief Coachen traject beginnen, de data hiervoor zijn: woensdag 14
& 28 september
 We zien alle ouders hier graag om mee te helpen aan het bouwen van het VV Nederhorst huis
 Seizoen 2015-2016 is bijna afgelopen maar we hebben alweer leuke dingen voor seizoen 2016-2017!
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Ik geef de NEUSbrief door aan… Dave van Hout (recreanten)
Hoi, ik ben Dave van Hout. Ik kreeg onlangs het stokje overgedragen van Maarten
Gillissen om een stukje te schrijven in de Neus. Hier komt het spannende verhaal
dan: Ik ben geboren in Brabant ,38 jaar geleden. Inmiddels woon ik bijna 5 jaar in
het mooie Nederhorst den berg samen met, jullie wel bekend, Remko van ’t
Klooster (Heren 1), Giovanni (Jongens B) en Melissa. Ik run mijn eigen kookbedrijfje, dat houdt in dat ik maaltijden bereid hier op het dorp die mensen af kunnen
halen en thuis kunnen opwarmen onder de toepasselijke naam davekooktvers. Ik
kom uit een hele andere tak van sport, namelijk badminton. Ik heb zelfs bij de Nederlandse jeugd gespeeld: 4 dagen trainen en in het weekend wedstrijden spelen.
Daarnaast natuurlijk ook nog school want dat is het belangrijkste! Na 20 jaar ben
ik daarmee gestopt en wilde ik graag in een teamsport. Ik begon bij VV Nederhorst eerst met hier en
daar helpen, ook was ik nog even positieve coach bij meisjes A die dat jaar kampioen werden. Super
knap! Daardoor begreep ik het spel ook steeds beter en deed ik vaak als vrijwilliger mee zoals met
schoolmoves en buurtvolleybal. Sinds vorig jaar heb ik de stoute schoenen aangetrokken om als recreant mee te gaan doen. Dat was wennen hoor! Bij badminton is alles voor jezelf en heb je,buiten een
dubbelspel, met niemand iets te maken. Ja zoveel mogelijk punten halen, dat is voor volleybal hetzelfde. Bij volleybal rende ik dus als een kip zonder kop op elke bal die ik maar kon pakken. “Foutje Dave!”
gaf trainster Helga Jansen aan, het gaat om samenspel maar vooral ook om plezier. Dat laatste is er
zeker. Nu de techniek nog onder de knie krijgen maar dat is een kwestie van oefenen en proberen.
Voordeel van een team is dat je elkaar steunt ook als het even mis gaat. Ik kan oprecht zeggen dat het
een superleuke club met mensen is, die stuk voor stuk hun best doen om er met hard werken leuke
trainingsavonden van te maken. Dus mocht je niks aan sport doen kom eens langs, doe een keer mee
en je zult zien dat volleybal echt tof is. Ik hoop dat jullie zo wat meer over mij te weten zijn gekomen.
Dan aan mij de eer het stokje over te dragen aan ons jongste lid :) Janny Landheer (recreanten /coach
Dames 1) Ik ben heel benieuwd wat zij voor leuk verhaal te vertellen heeft, jullie ook? Groetjes Dave.

Beachvolleybal
Kom jij ook beachen?
Vanaf 23 mei zijn er trainingen voor de jeugd. De maandagen voor de ABC
en de donderdagen voor de DEF jeugd. Daarnaast kan er uiteraard dagelijks vrij door iedereen gespeeld worden. Blijf dus ook in de zomer lekker
actief en maak gebruik van ons mooie beachvoleybalveld!

Buurtvolleybal toernooi
Heb jij al een team opgegeven voor het Buurtvolleybal toernooi?
Het toernooi wordt gespeeld op zondag 5 juni vanaf 13.00 uur. Je
kunt je opgeven via buurtvolleybal@vvnederhorst.nl. Als je nou
geen team op de been kunt krijgen maar wel graag mee wilt doen,
geef dit dan ook even door. Wellicht zijn er meer mensen en kunnen we zo een team opzetten. Speel je niet mee aan het toernooi
maar wi je wel graag aanwezig zijn bij deze dag? Misschien vind je
het leuk om te helpen. Als dit het geval is geef dat dan ook even
door op hetzelfde emailadres. We hopen dat het Buurtvolleybal
toernooi net als voorgaande jaren weer een groot succes gaat
worden. Een lekker zonnetje kan helpen, jouw aanwezigheid zeker!
Colofon
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