
NEUSbrief 
22 SEPTEMBER 2013 Nieuwsbrief van VolleybalVereniging Nederhorst, 5e jaargang 

1 
In dit nummer: 
 

Van de Voorzitter 1 

School Moves Volley 1 

Het nieuwe seizoen is begonnen 2 

Oud papier 2 

Snashing Nederhorst 2 

Jeugd A-B-C 3 

CMV jeugd 3 

Voorzitter? 3 

Ik geef de NEUSbrief door aan… 4 

Noot van de penningmeester 4 

Steun je vereniging 4 

Dames 1 zo ver aanvullen, dat we nog een 2e team kun-
nen gaan vormen. Met het oog op volgend seizoen zou 
dat heel wenselijk zijn. Heren 1 en 2 moeten elkaar on-
dersteunen met de nodige invalbeurten, maar we gaan 
er vanuit dat dit in onderling overleg moet lukken. Voor 
Heren 2 en 3 geldt ook nog dat zij een klasse hoger uit-
komen in de competitie, dat zal dus zeker de eerste wed-
strijden even wennen worden. 
 

Bij de jeugd zien we alle teams aardig opgevuld en is er 
ook al weer de nodige instroom bij de DEF. Het plan van 
de jeugd TC is om in november een scholentoernooi te 
houden, zodat ook andere kinderen binnen ons dorp 
kunnen kennismaken met volleybal. Voorafgaand zullen 
een aantal trainingen worden verzorgd tijdens de gym-
lessen van de 3 scholen. 
 
ALV 
In november zal het bestuur je weer uitnodigen om de 
Algemene Ledenvergadering bij te wonen.  
Ik kan alvast verklappen dat we ondanks onze jubileum-
festiviteiten vorig jaar financieel toch positief hebben 
afgesloten. Op de ALV zullen de cijfers uiteraard toege-
licht worden.  
 
Vacatures 
Ook dit jaar hebben we nog mensen nodig die ons een 
handje willen helpen. Dit kan zijn in de vorm van een 
bestuursfunctie, maar kan ook wat informeler. We zijn 
bezig met een aantal taken onder te verdelen, zoals het 
onderhoud van de website en sponsoring activiteiten. 
Ben jij bijvoorbeeld handig met Joomla? Dan zouden we 
graag van jouw vaardigheden gebruik maken. 
 

Tot slot wens ik jullie heel veel volleyplezier dit seizoen! 
 
Groet 
Leon 

School Moves Volley 
Woensdagmiddag 20 november a.s. zal het 1ste scholen 

volleybaltoernooi in ons dorp plaatsvinden. De kinderen 

van groep 6 en 7 van de Jozef-, de Warin- en de Kre-

merschool zullen in de 3 weken voor het toernooi tij-

dens de gymlessen getraind worden door trainers en 

vrijwilligers van VV Nederhorst. Het toernooi wordt 

gespeeld op de niveaus 3 en 4 van het CMV volleybal. 

Er is heel enthousiast gereageerd door de meesters en 

juffen van de scholen, waardoor het nog leuker wordt 

om dit toernooi te organiseren. Naast de vaste jeugd-

trainers van VV Nederhorst, Monique en Helga, zijn er 

al een aantal vrijwilligers die met hen de trainingen 

gaan verzorgen. Mocht je het ook leuk vinden om te 

helpen bij deze trainingen stuur dan een email naar 

Monique Stoker (famstoker@hetnet.nl) of Angelique 

van Dijk angelique@debuutbv.nl) Zij kunnen je meer 

informatie geven. Wil je helpen tijdens het toernooi, 

dan kun je dit ook bij hen aangeven. Wij hopen dat het 

een leuk en sportief toernooi zal worden. 

Nieuws van de voorzitter 
 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. 
 
En dat betekent dat we met frisse moed aan het nieuwe seizoen zijn begonnen! 
We hebben zelfs al een eerste toernooi achter de rug. Gerjen uit Heren 3 had 
het initiatief genomen voor de organisatie van een voorbereidingstoernooi voor 
heren- en damesteams die uitkomen in de 3e of  4e klasse. Met deelname van 
onze eigen teams en die van bijvoorbeeld Huizen en Oberon werd het zaterdag 7 
september een heel leuke happening. Volgens de deelnemende teams volgend 
seizoen een herhaling waard? 
 
Teams 
Helaas hebben we dit jaar nog maar één (!) damesteam in competitie. Als be-
stuur vinden we dit natuurlijk heel jammer. Continuïteit en doorstroming zullen 
nu ook moeilijker worden. Hopelijk kunnen we vanaf de 2e competitiehelft ons 
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Na een warme zomer, waarin er wellicht 
veel beachvolleybal is gespeeld, zijn we 
begonnen aan seizoen 2013/2014. De 
eerste trainingen vonden plaats onder 
subtropische omstandigheden, waarbij 
trainen in een zaal geen leuke plaats is. 
Ondanks de zomerse temperaturen was 
de opkomst groot. Helaas hebben we af-
scheid moeten nemen van Dames 1 van 
vorig seizoen. Hiermee zijn we een plek in 
de eerste klasse kwijt. Nog vervelender is 
het dat er nu een (te) vol Dames 1 team 
staat, dat we wellicht door tweeën kun-
nen splitsen voor een nieuwe competitie, 
welke in januari start. Bij de heren mogen 
we jeugd begroeten. Wij wensen jullie 
veel succes en groei toe en uiteraard veel 
wedstrijden! Dames 1 is gestart met een 3
-2 overwinning. Na 2 sets te hebben ge-
wonnen hebben ze er helaas 2 ingeleverd, 
maar de 5e set was voor ons. Mooi begin! 
Heren 1 heeft zijn eerste wedstrijd in de 
beker erop zitten. Zij speelden tegen VV 
Ouderkerk. Helaas was het mash waar-
door 3 teamleden ziek waren, er een cha-
otische start was en Heren 2 moest inval-
len. De eerste 2 sets verloren we, de 3 
daarna gingen heel eenvoudig naar Neder-
horst. Hierdoor hebben we de 1e ronde 
bereikt en spelen we tegen Keizer Otto. 

Hierin zit onze stand-in Martin Henry. 
Voor welk team zal hij kiezen??? Deze 
wedstrijd vindt plaats op 14 oktober 
20:00 uur bij ons thuis. Het ziet er naar 
uit dat we het als vereniging, en Heren 2 
in het bijzonder, een lange tijd zonder 
Leen moeten doen. Hij heeft last van 
een blessure welke hij het hele vorige 
seizoen heeft gehad. Ondanks deze 
blessure hopen we je toch nog vaak te 
zien in de sporthal. Heren 3 is gepromo-
veerd naar de 3e klasse. Dit team is in 
tact gebleven en Nick is toegevoegd. Zij 
mogen het spits afbijten in Almere. De 
recreanten hebben hun eerste toernooi 
ook gehad. Zij spelen dit jaar in de buurt 
en niet meer in Amersfoort. De recrean-
ten zoeken nog teamgenoten. Weet of 
ken jij iemand die graag vrijblijvend wil 
volleyballen en zich thuis voelt bij een 
leuke club mensen, laat die dan eens 
komen kijken op maandagavond van 
19:30-21:00 uur. De andere teams zijn, 
zei het niet volledig, afgelopen vrijdag 
en zaterdag van start gegaan. 
Volgend weekend zijn de thuiswedstrij-
den… dan hopelijk op volle oorlogssterk-
te…Wij wensen jullie veel speelplezier, 
gezelligheid en natuurlijk veel succes 
toe!!!! 
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Het nieuwe seizoen is begonnen - TC 

Zoals sommige van jullie weten 
heb ik zaterdag 7 september 
een toernooi georganiseerd 
voor dames 3e/4e klasse en 
heren 3e/4e klasse. Na matige 
inschrijvingen waren er in to-
taal toch 8 teams waarvan 5 
heren en 3 damesteams. Ik 
wilde dit toernooi graag orga-
niseren ter voorbereiding op 
het nieuwe seizoen. Eind van 
het vorig seizoen kwam ik op 
het idee om de eerste Smas-
hing Nederhorst te gaan orga-
niseren, na wat mailcontact 
met Remko & Leon ben ik na 
mijn vakantie begonnen. De 
eerste mails gingen eruit naar 
alle verenigingen, de reacties 
vielen tegen door oa. de va-
kantieperiode. Uiteindelijk 
kwamen er toch wat teams, 
waarop ik heb besloten om het 
toernooi door te laten gaan. 
De dames konden een dubbele 
ronde spelen waardoor zij 4x 
18 minuten moesten spelen en 

Nederhorst won alles in de 
poule. Nederhorst was veruit 
de favoriet voor de finale te-
gen Forza die 2e werd achter 
Nederhorst. De Finale werd 
gespeeld in 2 sets van 14 mi-
nuten. De dames hebben on-
derling besloten (ivm tijdsdruk 
van Forza) dat het 1x 28 minu-
ten werd. De dames stonden 
lang voor, maar uiteindelijk 
hebben ze nipt verloren in de 
finale. Forza is dus de 1e win-
naar van Smashing Nederhorst 
geworden en onze dames heb-
ben alsnog een beker voor de 
2e plaats. De dames hebben 
wel kunnen genieten van een 
welverdiend bittergarnituurtje 
dat gesponsord werd door 
Sportcafé de Blijk, de dames 
van Forza moesten namelijk 
ook snel naar huis. Dames, van 
harte met jullie 2e plaats en 
hopen dat jullie in de competi-
tie wel de 1e plaats kunnen 
bemachtigen. De heren, die al 

om 13:00 uur waren begon-
nen, hadden ook 4 sets van 18 
minuten maar tegen verschil-
lende tegenstanders. Alle 
teams waren aan elkaar ge-
waagd en de spanning was 
zeker aanwezig. Nederhorst 
(Heren 3) won de eerste 2 sets 
en moest toen tegen Oberon. 
Oberon liep al snel uit en we 
werden helemaal weggesla-
gen. De 4e set moesten we 
tegen de nummer 3 en moch-
ten we niet verliezen anders 
misten we de finale. Na een 
spannende set trok Nederhorst 
tegen Pdk aan het langste 
eind. We speelden de finale 
tegen Oberon waar wij nog 
een appeltje mee te schillen 
hadden. Net als bij de dames 
speelden we nu 2 sets van 14 
minuten. De 1e set wonnen wij 
dik, de 2e set verloren wij dik, 
aan het eind dus spannend wie 
de meeste punten had. Neder-
horst won Smashing Neder-

horst met 3 punten verschil. 
We hebben dus 2 prijzen bin-
nen gehaald als Nederhorst 
zijnde. Een keurig resultaat.  
Na het toernooi heb ik alleen 
maar positieve reacties gehad 
van meerdere teams, iedereen 
hoopt dat er volgend jaar een 
vervolg komt. Nou die komt er 
als het aan mij ligt. Het is voor 
meerdere teams een ideale 
voorbereiding voor het nieuwe 
seizoen. De vereniging heeft 
als bijdrage aan het toernooi 
nog de helft gesponsord waar-
door de prijs voor een team 
erg meeviel. Slechts 20 euro 
per team. 
Na dit toernooi wil ik een ieder 
dit seizoen heel veel succes 
wensen en hopen op een spor-
tief jaar. En waarschijnlijk komt 
Smashing Nederhorst 2 vol-
gend jaar september weder-
om. 
Gerjen Binnekamp  

Oud papier inzamelen is voor onze vere-
niging een belangrijke bron van inkom-
sten. Ook dit jaar helpen weer twee spe-
lers per team bij het inzamelen. De aan-
voerders van de teams zorgen voor het 
vereiste aantal lopers. Zij geven de na-
men door aan Maarten Gillissen (06-
27402025). Er wordt verzameld bij de 
nieuwe voetbalkantine te Nederhorst den 
Berg om 8:55uur. Bij niet voldoende 
mensen dient het team zelf voor vervan-
ging te zorgen. Het (voorlopige)   schema 
voor het ophalen van oud papier voor 
seizoen 2013-2014 is als volgt: 

Smashing Nederhorst 

26-okt-13 Heren 1  Heren 2 

30-nov-13 Heren 3 Dames 1 

25-jan-14 Heren 1 Heren 2  

22-feb-14 Heren 3 Dames 1 

26-apr-14 Heren 1 Heren 2 

31-mei-14 Heren 3 Dames 1 

26-jul-14 Heren 1 Heren 2 

30-aug-14 Heren 3 Dames 1 



Voorzitter? 
Don’t worry, niet nog meer nieuws van 
mij, maar wel een aankondiging. Vol-
gend jaar juli ben ik 10 jaar voorzitter 
en dat vind ik (en misschien ook wel 
anderen…) best lang genoeg. Ik zal 
officieel mijn aftreden per volgend 
seizoen tijdens de ALV bekendmaken. 
Hoewel ik gewoon betrokken zal blij-

ven bij de vereniging, vind ik het wel tijd dat iemand anders deze 
rol op zich gaat nemen. Lijkt het jou leuk om met een enthousiast 
team van vrijwilligers samen onze vereniging te coachen en (be)
sturen, dan hoop ik dat je je snel meldt als mijn opvolger! 
Leon 
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CMV jeugd 
Het seizoen 2013-2014 is ook al weer een 5-tal weken aan de 
gang bij de CMV-jeugd. Trainsters en de jongens en meisjes 
hadden er 22 augustus weer heel veel zin in. We begonnen 
deze avond met 3 jongens teams en 3 meisjes teams. En tijdens 
de afgelopen 5 weken zijn er in totaal 6 jonge meiden van 6 
jaar gestart. Heel enthousiast en met super veel plezier. Ook dit 
jaar hebben we weer een aantal doelstellingen. De 3 jongens 
en 2 meisjes teams gaan meteen een niveau hoger spelen bij 
het 1e toernooi. Jongens 1 op niveau 5, en de andere teams op 
niveau 4. De twee overgebleven dames van meisjes 3 gaan 
eerst heel hard trainen met de twee nieuwe meiden Melissa en 
Yvette en in januari gaan ze dan op niveau 3 starten. De nieuwe 
6 dames gaan eind oktober hun 1e toernooi spelen op niveau 1. 
De rest van het jaar kunnen we dan lekker op dit niveau blijven 
spelen en mocht het heel goed gaan dan kan een team nog een 
niveau hoger bij de 2e helft van dit seizoen.  
Gedurende het seizoen zullen we alle teams weer even aan 
jullie voorstellen en jullie natuurlijk op de hoogte houden hoe 
de toernooien verlopen. Het 1e toernooi is op zaterdag 28 sep-
tember waar ze allemaal heel erg hun best gaan doen.  
Groetjes, Helga Jansen  

De jeugd draait goed. We hebben een bezetting om trots op te 
zijn: een meisjes A, meisjes B en maar liefst 2 C teams, waarvan 1 
van de C-teams voor het eerst weer uit bijna alleen jongens be-
staat. Gelukkig konden we dit team nog aanvullen met 2 goede 
meiden, zodat er een volwaardig team staat met 9 spelers. De 
trainingen worden goed bezocht dus we verwachten een mooi 
seizoen. Meisjes A zal nog wat aan elkaar moeten wennen omdat 
het in een nieuwe samenstelling staat (een “restje” A en een 
“restje” B van vorig seizoen, maar onder de bezielende leiding van 
Jacob en met de enthousiaste, fanatieke speelsters die er in staan 
moet het lukken. Meisjes B heeft dit jaar ook de ruimte om 2 x per 
week te trainen, hetgeen dit talentvolle team zeker ten goede zal 
komen. De C jeugd traint met een hele grote groep, maar Maaike 
kan dit heel goed handelen! Ze krijgt tijdens de training onder-
steuning van verschillende trainers en dat lijkt goed te werken. 
Voor een groot deel van de C jeugd geldt dat zij dit seizoen voor 
het eerst C spelen en dus ook voor het eerst aan de reguliere 
competitie gaan deelnemen. De mate waarin zij zich in zetten op 
de trainingen, hun enthousiasme én het enthousiasme van hun 
ouders (er is keuze genoeg in coaches!) belooft veel goeds! Meis-
jes A en B heeft afgelopen weekend hun eerste wedstrijd er al op 
zitten. Meisjes A begon wat onwennig, nieuw team, nieuw sys-
teem, maar toen ze eenmaal de (kleine) achterstand in de eerste 
set wisten in te halen, ging het als een trein! Een glansrijke over-
winning met 4-0 was het resultaat. Top meiden, een goed begin! 
Ook meisjes B moest er even inkomen. Zij troffen meteen een 
sterke tegenstander met een paar enorme servicekanonnen. De 
meiden pakten het spel heel goed op en kwamen goed in hun 
systeem. Helaas zat winst er steeds net niet in. Maar meiden, jul-
lie hebben een hele mooie wedstrijd neergezet en niemand zal 
het je kwalijk nemen als je zulke snoeiharde (sprong!) services van 
de tegenstander niet houdt! 4-0 verlies maar met opgeheven 
hoofd naar huis! Maandag (23e) speelt mix C thuis hun eerste 
wedstrijd en vrijdag meisjes C. Alle jeugdteams spelen thuis deze 
week. Heel veel succes allemaal en een leuk en sportief seizoen 
gewenst! 
Monique. 

Jeugd A-B-C 

Deze NEUSbrief wordt me-
de mogelijk gemaakt door:  
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Steun je vereniging 
Draag jij onze volleybalvereniging ook een warm hart toe? Denk dan eens aan de mogelijkheden om je financiële 

steun bij te dragen. Momenteel is de Grote Clubactie weer gestart. Onze jeugdleden doen hard hun best zoveel 

mogelijk loten te verkopen! Verwelkom ze dus aan je deur en koop loten! Mochten ze je huis nou niet weten te 

vinden zoek ze dan eens op in de sporthal. Het levert onze club ieder jaar een mooi bedrag op, dat ook dit jaar weer 

goed besteed zal worden. Van ieder lot dat verkocht wordt gaat €2,40 naar de club. De opbrengst zal o.a. worden 

gebruikt voor de aanschaf van nieuwe trainingsmaterialen en mogelijk ook voor het verwezenlijken van een mooi 

eindejaarstoernooi. Dan zijn er de Sponsorkliks. Een mogelijkheid om zonder extra kosten een financiële bijdrage 

aan de club te leveren. Voor wie er nog niet bekend mee is een korte uitleg. Op onze website staat links bovenaan 

een vakje met onderstaand logo (of met 1 van de deelnemende bedrijven). Als je hier op klikt, kun je zien welke 

bedrijven er allemaal aan mee doen (en dat zijn er heel veel!). Als je nu via dit logo naar de website gaat waarop je 

iets wilt bestellen, gaat een deel van het aankoopbedrag naar de volleybal. Hiervoor hoef je dus weinig tot geen 

moeite te doen en het kost je niets! Tenslotte is er nog de VriendenLoterij. Een loterij waarmee leuke prijzen te 

winnen zijn, voor jou en 3 van je vrienden. Van onze leden die reeds hierin meespelen, weten we dat er best regel-

matig prijsjes vallen! Via deze link https://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm kun je je aanmelden en aange-

ven dat je meespeelt voor Volleybal-

vereniging Nederhorst. Hopelijk kun-

nen we zoveel mogelijk van onze le-

den warm krijgen voor een of meer-

dere van deze acties. 

Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Mike Borstlap (Heren 2) 
Altijd leuk zo’n buurman, Gerjen bedankt dat ik ook een stukje mag schrijven. 
Hallo, ik ben Michael Borstlap maar de meeste mensen kennen me beter als 
MIKE. Ik ben 43 jaar geleden geboren in Naarden en daar ben ik op mijn 6e 
begonnen met volleyballen bij Keizer Otto. 
In 1999 ben ik bij VV Nederhorst gaan spelen waar ik mijn vrouw Mirjam ben 
tegen gekomen. We hebben 2 dochters, Nienke van 8 (bijna 9 ) en Iris van 6 
jaar. Nienke hebben we niet enthousiast kunnen krijgen voor volleybal, die 
turnt 3 uur in de week. Gelukkig heeft Iris wel de volleybalgenen doorgekre-
gen. Die is sinds kort ook aan het ballen en vindt dat ontzettend leuk. 
Ik werk als meubelmaker bij Horstermeer Interieuren waar we op maat ge-
maakte meubels en interieuren maken, voor onder andere Jan des Bouvrie . 
Toen ik bij VV Nederhorst begon heb ik voor het eerst kennis gemaakt met 
Buurtvolleybal. GEWELDIG. Het eerste jaar stond ik de hele dag achter de bar, 
daarna samen met Jan Willem de technische dienst en sinds een paar jaar 
helpt Maarten Oosterhof mij mee. Dit jaar wordt alweer het 15e jaar Buurt-
volleybal. 
Het Buurtvolleybal gaat dit jaar verhuizen naar het nieuwe voetbalveld. Er is 
dus nog wel het een en ander te doen. Als iemand wil helpen of nog goeie 
ideeën heeft laat het even weten. Daarnaast voorzie ik aan het begin van het 
seizoen alle teams van ballen en shirts. O ja, volleyballen doe ik ook. Ik ben dit 
jaar spelverdeler bij Heren 2 en vorig jaar bij Heren 1. 
Om de pen niet alleen bij de heren te houden, geef ik hem bij deze door aan 
Simone. Rest mij alleen nog iedereen een sportief en succesvol seizoen te 
wensen! 

Zet vast in je agenda: 

 5 november 

ALG. LEDENVERGADERING 

Noot van  
de penningmeester 

De facturen voor de contributie zijn 
inmiddels aangemaakt en verzonden. 
Per abuis staat hier het verkeerde 
seizoen op vermeld. De facturen zijn 
verder juist. Mocht je hiermee pro-
blemen hebben mail dan naar  
arankabreed@gmail.com. Zij zorgt 
dan voor een nieuwe factuur."  
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