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Start nieuw seizoen 
 
Het nieuwe seizoen is weer volop aan de gang. De trainingen zijn be-
gonnen en ook de eerste wedstrijden zijn al gespeeld. 
 
Eind vorig seizoen was het weer een puzzeltje om alles rond te krijgen 
en bijna tot aan de start van het nieuwe seizoen was het spannend of 
we een derde damesteam rond konden krijgen en of meisjes B voldoen-
de speelsters had om te starten. Maar… het is gelukt!  Opnieuw uitbrei-
ding bij de senioren! Na een aantal seizoenen van “inleveren” zijn we nu 
weer aan het uitbreiden. Vorig seizoen van 1 naar 2 damesteams en dit seizoen een derde team! Wel-
kom dames! 
Ook meisjes B hebben we rond gekregen, dankzij de inzet van Emma Kostelijk en Femke Houtop. Zij 
zullen, naast hun eigen wedstrijden, ook zeer regelmatig meespelen met meisjes B. Top meiden, dank 
jullie wel! 

Als seizoensopener hadden we op 23 september de Join Volleybal 
Tour op bezoek. Een zeer geslaagd evenement!! 
 
Wat valt er nog meer te melden over het nieuwe seizoen? Best 
veel positief nieuws! We verwelkomen nieuwe bestuursleden, 
nieuwe leden, een nieuwe sponsor en we hebben een nieuwe 
website. Het Back tot he Future project, dat zijn derde en laatste 
jaar in gaat, werpt zijn vruchten af!  
 
In deze NEUSbrief stellen we de nieuwe bestuursleden aan jullie 

voor en we verwelkomen de nieuwe leden.  
We wensen jullie veel leesplezier met deze NEUSbrief en verder voor dit seizoen heel veel sportple-
zier!! 
 
Sportieve groet namens het bestuur, 
Monique  
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Goed nieuws!! 
Een belangrijk initiatief van ons 'Back to the Future' project is gerealiseerd! Met dank aan Tjeerd 
Wouters  is onze nieuwe website een feit. Heb jij al een kijkje genomen op http://vvnederhorst.nl ? 
De website is interactief en kan alleen met behulp van jullie input actueel blijven. We nodigen ieder-
een dan ook uit actief bij te dragen. Wil je een nieuwe rubriek, een extra pagina of heb je inhoudelijk 
aan- en of opmerkingen?  Heb jij nieuws (een leuk wist-je-datje)  of een leuk verhaal over je team laat 
het ons weten via: communicatie@vvnederhorst.nl. Daarnaast is er een aantal vaste rubrieken die 
we graag gevuld hebben en actueel willen houden. In toerbeurten zullen we jullie gericht vragen om 
een bijdrage (b.v. wedstrijdverslagen). Heb je een nieuw idee of suggestie voor de 'technische kant' 
van de website? Stuur deze naar: webmaster@vvnederhorst.nl 

Nieuwe website 

Algemene Ledenvergadering 
Dinsdag 31 oktober 2018 is onze jaarlijkse ALV. Wil jij weten  
wat er leeft binnen de vereniging en/of wil jij meepraten cq 
mee beslissen over zaken, zorg dan dat je er bij bent! Laat 
even weten of je wel of niet aanwezig zult zijn door een 
email te sturen naar communicatie@vvnederhorst.nl 

http://vvnederhorst.nl/index.html
mailto:communicatie@vvnederhorst.nl
mailto:webmaster@vvnederhorst.nl
mailto:communicatie@vvnederhorst.nl
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Mijn naam is Mirjam Borstlap. Ik ben 46 jaar en moeder van Nienke (14) en Iris (11). Ni-
enke turnt, maar Iris is met het volleybalvirus besmet. Inmiddels woon ik al weer ruim 
16 jaar in Nederhorst den Berg. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als indoor sales 
medewerker bij Solar in Amsterdam, een technische groothandel. Lang geleden ben ik 
als mini begonnen bij, toen nog, GVC in Hilversum. Later werd dat Gemini. Na vele jaren 
bij Nederhorst te hebben gespeeld ben ik de laatste paar jaar bij Oberon in Weesp actief 
geweest. Nu even gestopt, maar wie weet wat de toekomst brengt. Ik hoop op een mooi 
volleybal jaar, waar iedereen zich veilig voelt en het naar zijn of haar zin heeft. 

Vol trots kunnen we jullie mededelen dat we weer bijna een voltallig bestuur hebben, met een aantal nieuwe 
gezichten. Alleen de belangrijke stoel van de voorzitter is helaas nog leeg….  
Eind vorig seizoen heeft Inge Pietersen zich al aangemeld en ook voorgesteld als nieuwe TC senioren. Dit seizoen 
verwelkomen we Simone van der Meer, die het secretariaat en de ledenadministratie overneemt van Angelique, 
Mirjam Borstlap, zij neemt de TC ABC jeugd over van Monique, en Sandra Gorter die de sponsor coördinatie op 
zich neemt. Monique zal nog wel deel uitmaken van het bestuur, zij  zal alles betreffende communicatie voor 
haar rekening nemen. Nieuwe gezichten dus, tijd voor een voorstelrondje! 

Onze nieuwe bestuursleden 

 
Mijn naam is Sandra Gorter, getrouwd met Klaas-Jan Gorter en trotse moeder 
van Luna. Ik ben geboren op 23 januari 1969 in Wijk aan Zee (onder de rook van 
de Hoogovens), dus tik bijna de 50 aan! Doordeweeks vermaak ik me 4 dagen 
prima op de marketing afdeling van het Japanse cosmeticahuis Shiseido. Op mijn 
11e ben ik gestart bij de mini’s van WVV ’72 in Wijk aan Zee en heb daar tot en 
met mijn 18e jaar gespeeld. Op mijn 22e ben ik in Nederhorst komen wonen en ik 
wilde graag een teamsport doen om ook mensen te leren kennen dus toen ge-
start bij afdeling volleybal van de Omnivereniging (die toen bestond!). Een leuke 
sport om te doen en om naar te kijken. In de tijd dat ik actief was als speler was 
ik ook secretaris van de vereniging en de omroeper bij het Buurtvolleybal. Nu 
ben ik supporter van mijn dochter Luna die dit seizoen in MC1 speelt. 

 

Mijn naam is Simone van der Meer en ik ben in 2011, na een hele lange periode 
gestopt te zijn, weer lekker een balletje gaan spelen. In het dagelijks leven werk ik 
3 dagen op kantoor bij Dutch Farm International BV. Mijn volleybal ervaring heb ik 
in Hilversum opgedaan toen we daar woonden van mijn 11e jaar tot 17e jaar. 
Daarna dus voor lange tijd gestopt. Echter volleybal is met de paplepel ingegoten. 
Mijn moeder heeft tot haar 70ste jaar in de derde klasse, competitie volleybal ge-
speeld. Mijn vader was scheidsrechter voor de volleybalbond door het hele land. Ik 
hoop dat ik ook nog met veel plezier heel lang kan blijven volleyballen. Mijn twee 
kids, Melvin en Dalou hebben ook gevolleybald. Echter voor onze dochter is het 
volleyballen gestopt na een mislukte operatie. 
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Aan het begin van dit seizoen mogen we al 10 nieuwe 
leden verwelkomen! Zoals gezegd is er een nieuw da-
mesteam gestart. In dat team maar liefst 4 zogenaamde 
“herintreders” (voormalig Dames 1) Lucia Hogenberg is 
reeds vorig seizoen gestart. Zij heeft haar uiterste best 
gedaan haar oud-teamgenoten over te halen terug te 
komen bij de club, en het is gelukt. Wij heten bij deze 
van harte welkom: Mariska van Wijk, Annemarie Blaauw 
en Wendy Pool. Ook Esther Pool heeft haar gezicht weer 
laten zien, voorlopig als coach van Dames 3, maar wie 
weet in de toekomst ook weer als speelster. 
Bij Dames 2 ook een nieuw gezicht: Lenneke Brouwer. Zij 

heeft jarenlang gehandbald en maakt nu de overstap 
naar volleybal. Welkom Lenneke! 
Bij Heren 2 is Ernst Stoker terug van weg geweest. Een 
jaartje er uit, maar nu gelukkig weer aan het ballen. Wel-
kom terug Ernst. 
Bij de jeugd mogen we Isabelle Verduin weer terug ver-
welkomen. Zij kon het spelletje toch niet missen. Wel-
kom terug Isabelle. 
De DEF jeugd  spant de kroon, daar  maar liefst 4 nieuwe 
leden. Deze leden zal  Helga hieronder aan jullie voor-
stellen. Voor alle nieuwe leden: Heel veel succes en 
speelplezier bij onze vereniging! 

Ook de DEF jeugd is al weer een poosje aan de gang en  ze hebben hun 1e toernooi alweer gespeeld. Met veel ple-
zier en naar wat ik gehoord heb, ook al vind ik dit niet zo heel belangrijk maar de kids wel ;-), met wat winstpunten. 
Goed nieuws dus allemaal.  Wat ook goed nieuws is, is dat we alweer 4 nieuwe leden hebben. 
Dit zijn Lisanne van Heijst (jaja dochter van), Daniel Binnenkamp (jaja zoon van) en Heleen Schmidt. Wat wel heel 
leuk is, is dat Heleen via de zomerspektakel actie is gekomen.  En vers van de pers Matthijs Stalenhoef. Zo vers dat 
ik van hem nog niet eens een foto heb. Matthijs is naar aanleiding van  ons Join evenement bij de club gekomen. 

 
 

Ode aan de scheidsrechter 
Afgelopen week was het de week van de scheidsrechter. En zeg nou zelf: waar zou-
den wij zijn zonder onze scheidsrechters? Zonder scheidsrechter geen wedstrijden! 
Het is goed om  daar eens bij stil te staan want we hebben ze heel hard nodig en la-
ten we eerlijk zijn: het is niet de meest dankbare taak! Velen van ons zullen zich her-
kennen in kreten die beginnen met: “scheids!!!!! 
Tja, wat roep je soms niet in de vuur van het spel. De hoogste tijd dus om eens onze 
waardering uit te spreken! Want, lieve vrijwilligers, stoere mannen en vrouwen die 
voor ons op de bok klimmen, wij zijn supertrots op jullie!  Remko, Leonie, Jesse, Tino, 
Maarten O, Tjeerd, Gerjen, Maarten G, Angelique, Jelger, Miranda, Michel, Rick, 
Mark, Wessel, en Krijn: Ontzettend bedankt voor de tijd die jullie er in steken om 
onze wedstrijden mogelijk te maken! 

Welkom nieuwe leden 

DEF jeugd 
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Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Miranda van Heijst (Dames 1) 

Dank je Leon Veens voor de pen, waar ga je dan over schrijven .... Om te begin-
nen waar ik Leon van ken: Leon is een vriend van Wesley, mijn broer. Samen 
hebben zij ooit  in een jeugdteam gespeeld. Eigenlijk kom ik best uit een volley-
bal familie nu ik er zo over nadenk. Beide broers Wes en Marco en zus Sabine 
hebben ook bij Nederhorst gespeeld. Het grappige is alleen dat mijn ouders 
echt niets met deze sport hebben. Ik kwam zelf op mijn twaalfde in aanraking 
met volleybal  op de Akkermavo in Weesp. Ik had er eerlijk gezegd nooit van 
gehoord. Ik ben toen lid geworden en eigenlijk nooit meer gestopt. Laat ik wat 
cijfers/weetjes delen: 
3.........is het aantal damesteam waar we nu mee trainen. Zo gaaf dat oud-leden terug zijn en een team 
vormen. Er staan nog wel wat oud leden op ons verlanglijstje (He Mirjam) 
4....... van de 5 gezinsleden uit mijn gezin volleyballen, Vincent mijn man is ondanks zijn lengte 1,98 de 
enige niet volleyballer, maar heeft vorig jaar wel gecoacht  
5.........dagen per week ben ik daardoor te vinden in een sporthal  
6.........jaar probeer ik al van mijn scheidsrechtersbaantje af te komen, maar elk jaar weet Remko mij 
toch weer te strikken  
8.........jaar geleden gestopt als spelverdeler en nu op mid, wie had dat ooit gedacht 
10.......jaar heb ik op mavo, havo, heao in ‘studenten’ teams toernooien gespeeld 
33.......jaar  -minus 3x zwangerschapsverlof- volleybal ik al ( voor de snelle rekenaars is mijn leeftijd nu 
ook geen geheim meer......) 
58.......is mijn nieuwe huisnummer per 10 november, we blijven in Nederhorst dat bevalt ons veel te 
goed. PS: zie je wat moeheid kan het hier zomaar mee te maken hebben  
67.......km is de enkele reis naar mijn werk, ik werk in Zaltbommel als manager van een super leuk 
team met trainers en Talentscouts, ons doel is het beste talent aan te trekken en ontwikkelen voor 
Adecco Group Nl. 
??........is het aantal jaren dat ik nog zal blijven spelen. ik hoop er nog veel te hebben al wordt het 
leeftijdsverschil met onze tegenstanders wel erg groot  
Nou genoeg over mij, ik geef de pen over aan ...... Janniek Ploegstra (Meisjes A2) 
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Hallo alle leden, ouders/verzorgers,   
Dit keer geen wist je datje maar een weet je ditje.   
Een trotse Volleybal Vereniging Nederhorst be-
staat uit vrijwillige (volleybal) handjes. Die handjes 
proberen om jullie (ouders, kinderen, leden) een 
sportief en gezellig seizoen te bezorgen. Daar is 
natuurlijk veel werk & planning voor nodig. Dit 
gebeurt allemaal achter de schermen. Team inde-
ling: wie bij wie, wel of niet ? Er wordt geprobeerd 
een zo goed mogelijke indeling te maken zodat 
iedereen lekker kan volleyballen, want daar gaat 
het om. Trainingsavonden plannen, toernooitjes 
organiseren, Schoolmoves organiseren, een leuk 
weekendje weg, koningsspelen met de school-
jeugd, beach volleybal, sponsoren zoeken en nog 
veel meer. Allemaal op uur en tijd het beste eruit 
proberen te halen. En natuurlijk gaan er wel eens 
dingen mis (de beste stuurlui staan aan wal). Toch 

ben ik van mening dat we onze vrijwilligers, die 
net als u en ik allemaal druk zijn met werk en ge-
zin en toch op vrije ochtenden, avonden en/of 
middagen er zijn, moeten koesteren! Het kost hen 
namelijk ook heel veel vrije uurtjes om dit alle-
maal mogelijk te maken en misschien zijn we dat 
vergeten of staan we er niet bij stil. Het zou jam-
mer zijn als mensen die zich altijd voor 110% in-
zetten op een dag zeggen ik doe het niet meer, ik 
krijg alleen maar commentaar, ik doe het toch niet 
goed! Willen we dat?? Deze mensen staan altijd 
open voor eerlijke feedback. Denk dus mee, pak 
ook een paar touwtjes vast en help waar jij kan! Ik 
ben er van overtuigd dat onze club top mensen 
heeft die zich met hart en ziel inzetten! Laten we 
dat zo houden en heb je een keer een uurtje tijd 
over om te helpen, gewoon doen!! Hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd. Groetjes Dave  

Ingezonden brief 
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