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Nieuws van de voorzitter

Nieuwsbrief van VolleybalVereniging Nederhorst, 4e jaargang

In dit nummer:

1
En dan ineens is het volleybalseizoen weer achter de rug. Zaterdag 20 april Nieuws van de voorzitter
zijn de laatste thuiswedstrijden gespeeld. Een prachtige aprilmaand. Een Jeugd A/B/C
2
aantal kampioenen en afgelopen weekend ook nog P/D‐wedstrijden voor
e
Mix C1 ‐ 2 keer kampioen 2
Heren 2. Zij promoveren naar de 2e klasse. Helaas ook degradatie van Da‐
Jeugd D/E/F
3
mes 1, na 3 seizoenen in de Promotieklasse nu toch een stap terug.
Een prachtige aprilmaand dus, met voor de vereniging een hoogtepunt op Einde van een jubileumjaar…
zaterdag 13 april. Wat zagen de zaal en het Sportcafé er mooi versierd uit,
op naar de 51 jaar
3
bijna iedereen in themakleding en natuurlijk de sportieve mix van senioren
4
en jeugd. Dat was al een feestje op zich. Aan het begin van het seizoen lag Wist je dat …?
de nadruk op “verbinden” als cruciale factor voor een succesvolle vereni‐ Oproep
4
ging. Dat is ons in elk geval deze dag goed gelukt! Een fantastisch buffet na
Ga je mee beachen?
4
afloop van het toernooi maakte het helemaal af. Nogmaals bedank ik
Heren 3 Kampioen
4
iedereen die meegeholpen heeft om deze dag tot een succes te maken!
Een week later mochten onze D/E/F‐teams tijdens het afsluitende CMV‐
toernooi in Weesp heel veel eremetaal ophalen. ’s Middags gevolgd door het 2e kampioenschap van Mix C1.
Kortom met onze jeugd gaat het, vooral ook dankzij de tomeloze inzet van trainers, coaches en ouders, prima.
Volgend seizoen
Zoals gewoonlijk is de TC in de personen van Remko, Monique en Helga druk bezig met volgend seizoen. Helaas
gaat dit niet altijd gestroomlijnd. Onzekerheden over het wel of niet blijven van spelers en speelsters bij
(vooral) de senioren bemoeilijken de keuzes die gemaakt moeten worden. Ook moet er door leeftijd doorstro‐
ming plaatsvinden van jeugd naar senioren bij de dames. Dit leidt tot het nodige gepuzzel. Ook het vinden van
de juiste trainers voor de trainingsgroepen valt niet mee. Half mei hoopt de TC, voor zover nog niet gedaan,
toch meer duidelijkheid te kunnen verschaffen.
Vacatures voorzitter Buurtvolleybal
Nogmaals doe ik een oproep aan jullie. Mark van ’t Klooster houdt op met zijn voorzitterstaak na het toernooi
op 2 juni aanstaande. We zoeken iemand die het leuk vindt om in een klein, gezellig team de coördinatie op
zich te nemen in 2014. Hartstikke leuk om te doen en nu kan je alvast meelopen met Mark om te zien wat dit
allemaal precies inhoudt. Meld je even bij Mark of bij mij. Aarzel je nog, dan kan je natuurlijk ook iemand erbij
zoeken en als duo opereren. Misschien zelfs mogelijkheden voor een maatschappelijke stage??? Neem contact
op en doe het snel.
En tot slot…
Wens ik vanaf deze plek de pechvogels Marcel (H1) en Margot (D1) beterschap met hun helaas in de aller‐
laatste wedstrijd/training opgelopen blessures. Hoop op een spoedig herstel voor jullie.
Een mooie en sportieve zomer gewenst en natuurlijk tot zondag 2 juni op het Buurtvolleybaltoernooi!
Leon
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Jeugd A/B/C
Het seizoen zit er op, alle wedstrijden zijn gespeeld. Voor
de jeugd geldt dat we op een geslaagde 2e helft terug kun‐
nen kijken. Al zijn de resultaten voor sommige misschien
niet helmaal geworden wat ze gehoopt hadden, er is leuk
en goed gespeeld! De C2 is op een keurige 4e plaatst geëin‐
digd, netjes in de middenmoot. Helaas gaat dit team vol‐
gend jaar uit elkaar vallen omdat een paar meiden stoppen.
De overgebleven meiden kunnen nu hun ervaring gebrui‐
ken om de 2 nieuwe teams die vanuit de D jeugd doorstro‐
men, te ondersteunen. De C1 is, zoals we natuurlijk alle‐
maal weten, voor de 2e keer dit seizoen kampioen gewor‐
den. Een enorme prestatie, dus alle lof voor het team, voor
hun trainster Sanne en voor de trouwe coaches John en
Loek! Meisjes B heeft de 2e helft van het seizoen ook erg
hard geknokt. Hun spel is enorm vooruit gegaan en ze zijn
eervol op de 3e plaats geëindigd. Voor Meisjes A hadden we
natuurlijk stiekem een beetje gehoopt op een kampioen‐
schap, maar dat is helaas niet gelukt. De meiden en Sanne
hebben er heel hard voor geknokt en ze hebben mooie
wedstrijden neergezet. De laatste wedstrijd nog een gelijk‐
stand tegen de (terechte) winnaar. Knap gedaan meiden!
Dan nog onze Spike It boys. Helaas is het beide teams ook
in de tweede helft van het seizoen niet gelukt er een beetje

Mix C1 - 2e keer kampioen !
Op 20 april had Mix C1 hun 2e kampioenswed‐
strijd dit seizoen. De vrijdagavond ervoor had‐
den een aantal de belangrijke wedstrijd in
Weesp tussen Oberon en A.G.A.V.S. (de num‐
mers 2 en 3 van de poule) gevolgd. Omdat deze
in een 2‐2 was geëindigd, wisten ze dat ze za‐
terdag nog 1 set moesten winnen om het kam‐
pioenschap zeker te stellen.
Zaterdag om 13.00 uur was het dan zover. Een
beetje gespannen begonnen de dames en heer
aan de wedstrijd, maar nadat ze de 1e 10 pun‐
ten hadden behaald was de spanning weg en
werd er door keurig verzorgd spel toch wel re‐
delijk makkelijk gewonnen. En daarna geen
spanning meer en heerlijk de wedstrijd uitge‐
speeld en de wedstrijd keurig met 4‐0 gewon‐
nen!
Voor de 2e keer kampioen dit seizoen. Super
gedaan! Erin Broos, Mieke de Hollander, Karlijn
van Houten, Jip de Boer, Romy Coers, Maarten
Jansen, Maureen Visser en Eline Wiersma.
En bedankt voor het coachen: Loek en John
En heel erg bedankt voor het trainen: Sanne
van der Linden

bovenop te krabbelen. Het blijft toch een probleem om
voldoende jongens te hebben en om ze goed gemotiveerd
te houden. Het samenwerkingsverband hierin met Oberon
is zeker een hele goede stap geweest. Hierdoor hebben we
toch 2 jaar lang 2 leuke jongensteams neer kunnen zetten.
Zoals gezegd, de wedstrijden zitten erop. Voor het volgen‐
de seizoen zij we nog heel hard aan het knokken om voor
elk jeugdlid een leuk team te hebben en, voor zover het
mogelijk is, om op eigen niveau te kunnen spelen. Op het
moment van schrijven zijn helaas nog niet alle puzzelstukjes
in elkaar gevallen maar we gaan nog even door om ervoor
te zorgen dat dit op korte termijn wel gaat gebeuren zodat
iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
Hopelijk hebben jullie allemaal lekker gevolleybald het af‐
gelopen seizoen en zien we jullie na de zomervakantie weer
terug! Ik wens iedereen een hele fijne vakantie toe. Kleine
tip, mocht je het volleyballen gaan missen de komende
maanden, kijk dan eens naar de beachtoernooien die over‐
al georganiseerd worden. In deze NEUSbrief vinden jullie
meer info daarover.
Monique.
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Jeugd D/E/F
Vorige week zaterdag hebben onze 42
D/E/F‐jeugdleden hun laatste toernooi
van dit seizoen gespeeld in Weesp.
Altijd een spannende dag, want dan
worden de prijzen weer uitgereikt.
Rond 11.00 uur werden de wedstrijden
even stilgelegd en kon de prijsuitreiking
gaan beginnen. Ze begonnen met de
eindstand van de 1e helft van het sei‐
zoen. In totaal wel 4x ging er een team
van Nederhorst een prijs ophalen. Jon‐
gens 1 werd 1e op niveau 6, Meisjes 1
werd 3e op niveau 4, Jongens 2 werd 1e
en Jongens 3 werd 3e op niveau 3. Daar‐
na ging men door met de eindstand van
de 2e helft van het seizoen. We waren
natuurlijk al heel tevreden maar nu
mochten er zelfs 5 teams naar voren
om hun prijs op te halen. Dit keer voor
Jongens 1 een 2e plek op niveau 6. Jon‐
gens 2 was een niveau hoger gaan spe‐
len en haalde gewoon weer de 1e plek.
In niveau 3 wederom 2 prijzen. Namelijk
de 1e voor Jongens 3, dus die zijn 2
plekjes gestegen, en een mooie 2e plek
voor Meisjes 2. Ook supergoed want
ook zij waren de 2e helft een niveau
omhoog gegaan. En als laatste mochten
de 3 meisjes van Meisjes 4 hun prijs op
halen. Ze zijn voor het eerst gaan vol‐
leyballen op niveau 1, lekker vangen en
gooien, en hadden meteen een 1e plek
veroverd!!!
Jullie begrijpen het al. We mogen trots
zijn op onze jeugdleden. De meeste
teams zijn een niveau hoger gaan spe‐
len gedurende het seizoen en dan al die
prijzen. Het was helaas net niet genoeg

Meisjes 4: Martje, Sanne en Cisca
om ook nog de verenigingsbeker te win‐
nen. Maar ja, daar gaan we volgend jaar
gewoon weer voor. Blijft het voor ande‐
re verenigingen ook nog leuk, toch?

Voor de rest hoop ik een aantal van
jullie nog tegen te komen tijdens het
buurtvolleybaltoernooi waar dit jaar, 2
juni, ook een CMV‐jeugdtoernooi zal
plaatsvinden. Mocht je je toch nog wil‐
Omdat Jongens 1 het zo goed heeft ge‐ len opgeven stuur dan even een email
daan mogen ze samen met het team naar helga.jansen@ziggo.nl.
van Lovoc naar de regio finale die
zaterdag 18 mei wordt gehouden in En er vindt ook nog een CMV‐
Amersfoort. Heel veel succes mannen beachtoernooi plaats. En wel op zater‐
en vooral lekker genieten van deze er‐ dag 15 juni op het strand van Scheve‐
varing!
ningen. Voor meer informatie kunnen
jullie kijken op http://www.volleybal.nl/
Ik heb genoten dit seizoen. Veel bereikt beachvolleybal/breedtesport/ik‐wil‐
door onze trainers, Ilse/Anne/Maaike/ spelentrainen/grootste‐toernooi/
Aranka/ Monique en op het laatst ook cmvtoernooi
nog Matthijs, en ook dank aan onze
Ik wens iedereen een heerlijke zomer‐
enthousiaste coaches!
Twee teams gaan volgend jaar door vakantie toe!
naar de C‐jeugd. Heel veel succes
jongens en meisjes, maar we komen Groetjes, Helga
elkaar vast weer snel tegen.

Einde van een jubileumjaar… op naar de 51 jaar!
Alle wedstrijden zijn gespeeld en we mogen als club weer
tevreden zijn over de resultaten. Heren 3 kampioen en op
naar de derde klasse! Dames 2 na een goede start, o.a. door
tegenwerkingen van wedstrijdverplaatsingen, uiteindelijk 5e.
Heren 1 in de middenmoot. Dames 1 helaas gedegradeerd,
maar we wisten dat het moeilijk zou worden. Na een turbu‐
lent seizoen kan iedereen straks toch met opgeheven schou‐
ders op het strand vertoeven.
Heren 2 had recht op P/D‐wedstrijden naar de 2e klasse. Na
een wedstrijd, die verloren ging met 31‐29 en 27‐25, hebben
ze de 2e wedstrijd gewonnen en kunnen ze zich opmaken
voor de 2e klasse.

We kijken ook naar volgend seizoen en gaan er alles aan
doen om evenveel teams in te schrijven als afgelopen
seizoen. We organiseren voor enkele jeugdleden en voor
Dames 1 extra trainingen om zodoende de juiste teams te
kunnen maken en om de diverse jeugdspelers die volgend
seizoen door moeten stromen naar de senioren, daar in te
passen.
Het was een leuk jaar met een begin en eind feest waar we
(hopelijk) iedereen van hebben kunnen laten genieten.

Allemaal een goede vakantie toegewenst en voor sommigen
tot in de zaal de komende weken en voor de anderen tot 19
augustus wanneer de eerste trainingen weer zullen begin‐
Ook bij de jeugd is iedereen aan de top geëindigd. Helaas nen. Uiteraard krijgen jullie vanzelf de uitnodiging in de mail.
heeft Spike‐it een moeilijk seizoen gehad. Een aantal van hen
Remko.
gaan naar de senioren.
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Wist je dat…?
We ons jubileum jaar hebben afgeslo‐
ten met een heel gezellige middag en
avond?
 We een toernooi gespeeld hebben
waarbij iedereen in het oranje was?
 Alleen Maarten (H1) niet, hij speelde
in het aloude witte shirt met rode/
gele baan
 Er ook tijdens dat toernooi is opge‐
vallen dat er veel jeugdig talent rond‐
loopt bij onze vereniging?
 Alle vrijwilligers weer in het zonnetje
gezet zijn, van bestuur tot scheids‐
rechter en van trainer tot commissie‐
lid?
 Dat dit enthousiast gebracht werd
door onze eminente voorzitter, Leon?
 Hij zichzelf daardoor een beetje weg‐
cijfert?
 Hij juist gezien mag worden als een
grote motivator achter de vrijwilli‐
gers, achter onze vereniging?
 Alle vrijwilligers trots zijn op onze
voorzitter!?
 We
na alle ceremonie‐protocollair
weer heerlijk hebben gegeten?
 Dit georganiseerd is door Angelique
(D2)?
 Er ook voldoende paling was, on‐
danks dat Aranka (D2) dit niet lust?
 We dit seizoen twee kampioenteams
hebben?
 We
toch drie keer een kam‐
pioenschap hebben gevierd?
 Jeugd C1 zowel in de eerste periode
als tweede periode KAMPIOEN is?
 Heren 3 niet in het rijtje van kampi‐
oenen mag ontbreken?
 Het kampioenschap groots gevierd is
door Heren 3?
 We alle kampioenen via deze weg
nogmaals feliciteren!!??
e
 Heren 2 overigens een keurige 2 plek
e
heeft behaald in de 3 klasse?
 Heren 2 27 april via PD heeft gestre‐
den om een plek in de 2e klasse?
 Maarten kennelijk heel veel inspiratie
heeft voor deze rubriek?
 Hij de voorzitter wel wat al te nadruk‐
kelijk probeert te prijzen en deze zich
daardoor gedwongen ziet te reageren
met: valt best mee allemaal, knijp mij
juist in de handen met al die vrijwilli‐
gers!?
 Anne (MA), onze nieuwe scheidsrech‐
ter, haar eerste wedstrijd heeft geflo‐
ten op 20 april?!


Oproep
In de 3e neusbrief heeft Leon het gehad over "op naar een vereni‐
ging".
Wat verstaan wij hier ook al weer onder: Gezellig samen sporten. Dit
hebben we met elkaar gedaan tijdens het mixtoernooi op 13 april.
Het was een supergezellig toernooi, gespeeld door jeugd‐ en senio‐
renleden. Onze jeugdleden vonden het in het begin best wel een
beetje eng, maar uiteindelijk hebben ze hele leuke wedstrijden ge‐
speeld en waren ze super enthousiast. We hoorden ook dat menig
seniorenlid verbaasd was over het niveau dat onze jeugdleden soms
al hebben. Leon noemde toen ook dat onze grootste uitdaging zou
zijn: "Bijdrage leveren aan je “eigen” vereniging onder het motto
“binden en verbinden”. Hier willen wij graag even op terugkomen.
Wij weten dat er bij de senioren heel veel kennis zit over het volley‐
balspelletje. Wij zouden het erg leuk vinden als deze kennis op de
een of andere manier bij onze jeugdleden gaat komen. Je kan dan
denken aan een keer een training geven of misschien vind je het leuk
om eens een wedstrijd te coachen. Denk er gewoon eens over na en
neem contact met ons op als je hier interesse in hebt. We horen
graag van je!
Monique en Helga

Ga je mee beachen?
Voor CMV jeugd
Voor ABC jeugd
Heren 3 Kampioen

