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Verderop in de NEUSbrief vind je nog meer over het “Back 

to the future” project, een project dat steeds meer vorm 

begint te krijgen. Fijn dat we zoveel enthousiaste mensen 

binnen de vereniging hebben! 

Graag wijs ik je op de advertentie hiernaast en om eens bij 

jezelf te raden te gaan of  een van deze taken misschien 

toch niet iets voor jou is. 

Tot slot wens ik je veel leesplezier! 

Monique 

Helaas is de titel van dit stuk niet meer “Nieuws van de voorzitter” aan-

gezien we nu zonder zitten. We zijn nog steeds naarstig op zoek naar 

een nieuwe voorzitter, dus als het je leuk lijkt spreek dan gewoon eens 

iemand van het bestuur aan. Je bent van harte welkom! 

Met het project “Back to the future” willen we proberen de vereniging 

wat meer van ons allemaal te laten zijn. Ook met de NEUSbrief willen 

we dat pad graag inslaan. De brief is al wel vóór iedereen, maar we wil-

len het ook graag een blad laten zijn dat dóór iedereen geschreven kan 

zijn. We vragen nu dan ook zoveel mogelijk de teams zelf om stukjes 

aan te leveren zodat we niet meer de geijkte stukjes krijgen óver de teams maar door de spelers zelf. 

Op die manier leren we elkaar misschien wat beter kennen. In de algemene ledenvergadering werd 

ook geuit dat daar best behoefte aan is. Een leuke optie die daarvoor geopperd werd, was het plaatsen 

van een gordijn tussen de twee speelhelften in de zaal, ipv de schuifwand. Dan zie je ook wie er aan de 

andere kant van de zaal staan te trainen en kan er wat meer contact zijn. We hopen dan ook dat dit 

idee uitgevoerd kan worden. 
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Back to the future  
Binnen drie jaar een betrokken breedtevereniging zijn met een gezonde verdeling tussen senioren- en 
jeugdleden!  

Een jaar zijn we nu bezig, twee jaar nog te gaan om onze doelstelling te halen. 
Om jullie op de hoogte te houden hebben we een overzicht gemaakt van de 
successen, de huidige projecten en de ideeën die we vorig jaar en tijdens de 
afgelopen ALV hebben verzameld. Voor nu: blijf met ons meedenken en mee-
doen! 
Voor straks: hebben we jullie nodig! Aranka en Helga 
 
Zie pagina 2 voor het overzicht 
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Nieuws van de ABC jeugd   

Jeugd A: 
Wist je dat ……. 
• Maureen heel erg houdt van plaatsballen & drietjes 
• Lisa O. net zulke balletjes speelt als Maarten G, lekker achterin 
• Rebecca de vrolijke noot in ons team is en we daar heel blij mee zijn 
• Maarten goed kijkt waar de bal moet komen zodat hij vaak scoort   
• Zanna ons service kanon is 
• Carlijn het heel leuk vindt op het midden en een goede coach in het veld is want ze weet waar iedereen 

moet staan 
• Jelle lekker aan het blokken is 
• Lisa W van plaatsballen over het net nu aan het slaan is 
• Leonie gewoon switcht van diagonaal naar de buitenpositie als het team dit nodig heeft 
• Dalou heel erg gemist wordt en we hopen dat ze snel weer terug is xx 
• Helga heel trots is op dit team dat zich uit twee teams heeft gevormd,  hetgeen ze allemaal super goed 

hebben opgepakt waardoor het een leuk, hardwerkend team is geworden dat na 3 wedstrijden nog geen 
set heeft verloren! 
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Jeugd D-E-F  

Dames 2 

Dit seizoen is Nederhorst 1, niveau 2 met Carlijn Schutte als trainster goed van start gegaan. Vorig seizoen zijn Mara 

Korver, Anouk Zeldenrijk en Meike Zeldenrijk lid geworden en vormden zij met z´n drieën, in plaats van met z´n vie-

ren, een team , hetgeen  tijdens de toernooien door de andere teams sportief werd opgepakt. Op 23 september 

hebben de meiden nog met z'n drieën (wat vanaf dit seizoen ook officieel mag) het eerste toernooi gespeeld. Tij-

dens de drie wedstrijden hadden ze best wat punten gehaald, maar (net) niet genoeg voor een gelijkspel of over-

winning. Maar desalniettemin hebben ze het prima gedaan.  Begin november staat het volgende toernooi gepland. 

Daar zal Nederhorst  1 met z'n VIJVEN aan deelnemen, want sinds kort zijn Ilse van de Beld en Sarah Lüschen ook lid 

geworden. Hieronder een heel kort interview met deze meiden.  

*Naam: Ilse van de Beld *Leeftijd: 6 jaar 

*Heb je ook al eerder op een andere sport gezeten en/of doe 
je naast volleybal nog een andere sport-? Op dansen. 
*Wat vind je leuk aan volleybal? Dat je een team kan maken.  
*Zit er nog iemand van je familie ook op volleybal? Nee 
*Naam: Sarah Lüschen *Leeftijd: 7 jaar 
*Heb je ook al eerder op een andere sport gezeten en/of doe 
je naast volleybal nog een andere sport-? Ik zit ook nog op 
dansen en heb op turnen gezeten.  
*Wat vind je leuk aan volleybal? De spelletjes en met de bal 
slaan (hiermee bedoelde ze onderhands serveren & opvan-
gen) 
*Zit er nog iemand van je familie ook op volleybal? Nee 
 
Ilse en Sarah leuk dat jullie lid zijn geworden en allemaal volleybalplezier dit seizoen!!! Groeten, Martine de Bruijn 

 

Maandagavond, 19.50 uur, raakt kleedkamer 3 meer en meer gevuld met meiden / dames. Jong en ouder, kort en 
langer, het maakt allemaal niet uit. Ze hebben maar één doel en dat is lekker trainen voor de wedstrijd die komen 
gaat. Als het weekend en allerlei andere belangrijke zaken besproken zijn, wordt het langzaam stil in de zaal. Daar 
staan ze dan, 20 meiden / dames van dames 1 en 2. Te midden van dit vrouwelijk schoon staat Frank, de nieuwe 
jonge en enthousiaste trainer. Hij staat zijn mannetje! Op een rustige manier vertelt hij de trainingsvormen en 
waarom het goed is bepaalde dingen zo te doen. Voor de een de normaalste zaak van de wereld, voor de ander 
een compleet nieuw inzicht. En daarmee kom je bij de diversiteit binnen de groep. Dames 1 bestaat uit “oudere” 
speelsters die al een hele volleybal carrière achter de rug hebben. Als een geroutineerd team verslaan zij tot op 
heden iedere tegenstander. (de dato 11 oktober) Dames 2 bestaat voornamelijk uit “jongere” speelsters met daar-
bij drie dames die de gemiddelde leeftijd weer wat opkrikken. Ik ben één van de drie, haha! We zijn best een apart 
gezelschap. Een aantal van ons heeft eerder gevolleybald maar een pauze gehad van 10 tot 20 jaar, er komen 
speelsters van de recreanten en we hebben zelfs een jeugdspeelster. Dat dit leidt tot chaotische / komische mo-
menten is dan ook niet zo gek! Wie staat waar en wie pakt welke bal zijn vragen die wekelijks terugkeren. Onder-
tussen doen we natuurlijk verschrikkelijk ons best, want fanatiek zijn we wel! Helaas hebben we nog geen positief 
resultaat behaald, maar een aantal goed gespeelde en gewonnen sets zijn al wel in de pocket J. (Wie het kleine niet 
eert, is het grote niet weerd…..)  Ik vind het leuk om na bijna 20 jaar pauze weer te volleyballen en ik hoop dat we 
als team beetje bij beetje vooruitgang zullen boeken. Wil je op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen, kom 
ons gerust aanmoedigen. En denk je: “wat leuk en gezellig”, schroom dan niet om een training mee te doen. Bij 
voldoende belangstelling komt er gewoon een 3e team, toch?  
Zaterdag 14 oktober: 
Bovenstaand verhaal schreef ik afgelopen woensdag, maar is vandaag de dag gewoon achterhaald! 
Dames 2 heeft namelijk haar eerste wedstrijd gewonnen! Het was een spannende wedstrijd, maar het liep binnen 
het team en dat bracht een mooi resultaat. We hadden heel wat supporters die deze primeur hebben meege-
maakt. Was je er niet bij? Kom op 3 november naar de Blijk en wie weet ben je getuige van de tweede overwinning 
J! Ook nog even een opmerking over dames 1: zij hebben hun klasse weer getoond door met 3-2 te winnen. Zij 
staan nu bovenaan!! Groeten, Pascal, dames 2 
 

Nederhorst 1- niveau 2 F Jeugd, nu een echt team!  
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Dan nu toch eindelijk een stukje van mij, Saskia Overes in de NEUS. Ik had nog 
even uitstel gekregen, omdat Romy mijn plaats in nam in de laatste NEUSbrief van 
vorig seizoen. Zij heeft ivm studie helaas de club verlaten. 
Ik woon sinds mijn 8e in Nederhorst en ben gaan volleyballen rond mijn 9de. Ik  

speel nu in D1. Ik speel dus al heel lang volleybal, met een pauze van 4 jaar altijd 

bij VV Nederhorst gevolleybald. Van jeugd naar dames naar recreanten en weer 

naar dames. Het is gewoon een hele leuke sport. Ik heb 2 dochters en die spelen 

ook al sinds hun 6de volleybal en zitten nu in de Meisjes A1 en Meisjes C1. Naast volleybal doe ik de 

administratie voor een bedrijf in Bussum (verkoop van bedrijfskleding en gereedschappen). Wij vinden 

het als gezin ook leuk om te schaatsen en hopen dat het dit jaar weer een keer echt winter mag wor-

den, zodat we fijn op de Ankeveense polder kunnen schaatsen.  Op dit moment ben ik ook betrokken 

bij het “Back to the Future” project en zullen jullie mij nog wel vaker gaan tegenkomen.  Vorige sei-

zoen is er in januari een 2de dames team gestart en daar zitten een heleboel nieuwe leden bij, vandaar 

dat ik bij deze de NEUSbrief doorgeef aan…..Sheena (D2). 

Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Saskia Overes (Dames 1) 

Met ingang van dit seizoen heeft de Nevobo de 
clubs verplicht om te werken met het digitale 
wedstrijdformulier. Dit zorgt voor een andere ma-
nier van registreren. Voordeel is dat we geen for-
mulieren meer hoeven te verwerken, controleren 

en versturen. Discus-
sies met de bond over 
registratienummers 
die onjuist zouden zijn 
ingevuld, dus boetes, 
hebben we niet meer. 
Op het oude formulier 
moesten de opstellingen, time-outs en wissels 
worden genoteerd. Dat is verleden tijd. Alleen 
eindstanden zijn nu voldoende. Één ding moet 
nog wel worden bijgehouden… de setstanden. Wij 
als vereniging willen toch dat de time-outs en wis-
sels worden bijgehouden. Hiervoor zijn formulie-
ren beschikbaar. Dit doen we om discussies ach-
teraf te voorkomen.  Na de wedstrijd worden de 
setstanden ingevoerd. Wanneer aanvoerders en 
scheidsrechters akkoord zijn wordt dit aangevinkt. 
Het formulier wordt verzonden. Wanneer de mel-
ding “verzonden” verschijnt dan kan alle admi-
nistratie worden weggegooid. Het zal, niet alleen 
bij ons, soms wat chaotisch gaan. Dit hoort er he-
laas bij. Heb als scheidsrechter of aanvoerder ge-
duld. Als teller moet je als speler geregistreerd 
staan. Dat klopt niet en hierover heb ik al een mail 
gestuurd. Voor “the time being, moeten ouders 
die tellen een naam opgeven van een speler/

speelster die op dat moment niet 
speelt. Scheidsrechter of coördinator 
zal dat regelen.  Aan het eind van het 
seizoen zijn we hier aan gewend en 
weten we niet beter! Remko 

 

Colofon 
De NEUSbrief is de nieuwsbrief van Volleybal Vereniging Nederhorst. Deze wordt  4 keer per jaar per e‐mail uitgegeven. 
Voorzitter: Aranka Breed 06‐53752676; Secretaris en ledenadministratie: Angelique van Dijk 06-55752876; Penningmeester:Barend Ravenhorst  06-53321535 
TC Senioren: vavant;  Oud papiercommissie: Renata Besemer  06-50651712;  Wedstrijdsecretariaat en scheidsrechtercoördinator: Remko van ‘t Klooster 06-
51421243; TC jeugd ABC:Monique Schoordijk 06-38369141; TC jeugd DEF :Helga Jansen 06-27344583; Sponsoring: Peter Bouwer  06-54220898; Website: Tjeerd 
Wouters www.vvnederhorst.nl; Redactie NEUSbrief: Monique Schoordijk 06-38369141;  Kopij sturen naar: communicatie@vvnederhorst.nl 

 

 


