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reserveer het vast in je 
agenda:  
zondag 15 juni 2014: 
 Buurt Volleybaltoernooi! 
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Tijdens de Algemene Ledenvergadering was ik, 
hoewel misschien bescheiden, toch blij over de 
opkomst van het aantal geïnteresseerde leden 
(vooral H3 was weer goed vertegenwoordigd). Er 
was op deze vergadering goed nieuws te melden 
over de financiën van vorig seizoen. Ondanks de 
kosten van de jubileumactiviteiten hebben we 
een heel positief seizoen gedraaid. Dit betekent 
ook dat we de contributies voor volgend jaar 
(2014/2015) niet  zullen hoeven te verhogen.  
Natuurlijk baart de terugloop bij de senioren ons 
zowel sportief als financieel zorgen. Inzet zal in 
elk geval zijn om volgend jaar weer te kunnen 
starten met 2 damesteams (?). 
Verder was er tijdens de vergadering ruimte om 
stil te staan bij de manier waarop we met elkaar 
communiceren. Het zou mooi zijn als we net 
even wat meer geduld en respect naar elkaar 
tonen in situaties waarin wel eens wat fout gaat. 
En dat gebeurt nu eenmaal wel eens… 
 
Tot slot nog weer even aandacht voor de  
opvulling van de bestuursfuncties per juli 2014.  
Voorzitter, TC senioren of zaalwacht/
scheidsrechtercoördinator 
meld je aan! 
 
Groet 
Leon 

Nieuws van de voorzitter 
 
Herfst, winter…decembermaanden. Brrr…koud, maar ook wel gezellig rond het 
haardvuur en de boom? 
Betekent ook dat we al bijna halverwege het seizoen zijn. De resultaten van onze 
teams beginnen zich dus ook al een beetje af te tekenen. Met wisselend succes 
en de nodige invalcreativiteit houden we bij de senioren het hoofd boven water. 
De jeugd is al bijna klaar met de 1e competitie en als het goed is zit er weer een 
kampioenschap in de pijplijn. Meisjes A loopt met 7-mijls laarzen (nog zonder 
setverlies!) door hun 2e klasse heen op weg naar een kampioenschap en de  
bijbehorende promotie naar de 1e klasse. Goed gedaan meiden! 
 
In deze Neusbrief kun je het één en ander lezen over al onze jeugdactiviteiten, 
zoals de Grote Clubactie, het 1e School Moves Volley kampioenschap in Neder-
horst den Berg en het traditionele zwarte pieten(volley)bal. Kortom, een heel 
drukke tijd voor de jeugd-TC waarbij deze gelukkig wel veel ondersteuning krijgt 
van diverse leden. 

Zwarte Pietenfeest 
Afgelopen donderdag, 28 november, was het tussen 17.30 en 
19.00 uur groot feest in de sporthal. Alle kinderen van de       
D-E-F jeugd waren opgewonden want we kregen bezoek: vier  
Zwarte Pieten bezochten de training, deelden pepernoten uit, 
dansten vrolijk in het rond en deden mee aan de speciale   
Pietentraining. Er moest op cadeautjes geserveerd worden, 
bovenhands in een “schoorsteen”gespeeld en gepasst naar 
een Piet die op een fictief dak zat. Ook daagden de Pieten de 
kinderen uit voor een partijtje. Al met al een gezellige en  
vrolijke boel! Gelukkig waren ze ook dit jaar de cadeautjes 
voor alle kinderen niet vergeten! Maaike J, Romy, Nienke, 
Maaike R, Ilse, Renee en Anne, ontzettend bedankt voor jullie 
hulp!  Mede dankzij jullie hebben we er weer een gezellig 
spektakel van kunnen maken! 

.  
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TC senioren 
Nog even en dan zit de eerste helft van 
het seizoen er weer op. Een tussentijdse 
balans. De eerste helft heeft voor een 
ieder aanpassing gevraagd. Gewijzigde 
trainingstijden,  teamsamenstellingen 
zijn wat krap en soms wat ruim. Wij zijn 
blij dat een ieder met de situaties heeft 
meegedacht en ook met oplossingen is  
gekomen. Heren 1, 2 en 3 trainen gelijk-
tijdig met Jacob als trainer. Er wordt  
bekeken of dit gaat helpen en een ieder 
zo met volleybal bezig kan zijn. Dames 1 
heeft veel speelsters, helaas, mede door 
blessures, kunnen we geen twee teams 
inschrijven. We werken er naar toe dit 
volgend seizoen te realiseren.  
Ook hebben wij twee nieuwe recreanten 

mogen verwelkomen, zodat zij met meer 
spelers kunnen trainen. Heren 1 heeft 
het lastig. Helaas is er afgelopen vrijdag 
verloren van een directe concurrent voor 
aansluiting in de middenmoot. Met nog 
een speelhelft voor de boeg moet dit 
uiteindelijk wel lukken. De prestaties in 
de bekerwedstrijd (net uitgeschakeld) 
geven hiervoor hoop. Heren 2, vorig jaar 
gepromoveerd naar de 2e  klasse, is   
bezig een plekje te verwerven in de   
middenmoot. Zeker na de 3-1 winst van 
afgelopen vrijdag stijgen zij in het  klasse-
ment. Heren 3 heeft helaas verloren van 
de laagst geplaatsten (3-2), maar ze 
staan save voor een vervolg in de 3e  
klasse volgend seizoen. Dames 1 is op 

koers voor een plek in de 2e klasse??? 
Laatste wedstrijd met 4-0 gewonnen, 
doen zij mee voor het kampioenschap?? 
De recreanten gaan steeds lekkerder 
volleyballen en de resultaten zijn er naar. 
Verder heb ik in de algemene ledenver-
gadering aangegeven mijn functie aan 
het eind van dit seizoen binnen het    
bestuur als TC neer te leggen en hiervoor 
zoeken we jou… Heb je interesse om 
deel uit te maken van het bestuur? Je 
stem te laten horen? Vind je het leuk om 
met teams en trainers te werken? Zie je 
het als een uitdaging om de club vooruit 
te helpen? Meld je dan aan.  
Wil je informatie over deze functie? Kom 
dan gerust langs. Remko 

Nieuws van onze D-E-F jeugd. 
Onze D-E-F jeugd heeft zaterdag alweer hun 3e toernooi 
gespeeld. De resultaten van de 1e twee toernooien waren 
super goed, en dat terwijl alle teams weer een niveau   
hoger zijn gaan spelen. Bij het 2e toernooi hebben onze 
jongste jeugdleden ook hun eerste wedstrijdjes gespeeld. 
Onze jongste jeugd zijn 7 meiden in de leeftijd van 6/7 en 
net 8 jaar oud. Ze komen elke donderdag om 17.00 uur 
stuiterend en lachend de sporthal binnen en gaan daar een 
uur later weer helemaal blij uit. Het is een feestje om ze 
trainen te geven en ze doen het super goed. Het vangen en 
gooien gaat steeds beter en we zijn zelfs al bezig met het  
serveren. Ik ben heel benieuwd hoe ze het gedaan hebben 
op 30 november. Maar na het School Moves Volley hebben 
we al weer 6 nieuwe leden gekregen dus ook daar moeten 
weer nieuwe teams gevormd worden. Dit houdt in dat we 
in januari waarschijnlijk met 8 teams 
het toernooi gaan spelen. Helga 

Bovenste rij: Florien van Heijst, Eelke van Ravenhorst, Summer 
Sligtenhorst 
Middelste rij: Dominique Leijenhorst, Eva van Houten, Iris Borstlap 
Liggend: Luna Gorter  

Zoals je misschien al gemerkt hebt, is 
onze website http://vvnederhorst.nl/

even uit de lucht geweest. Er wordt momenteel hard ge-
werkt aan een vernieuwde site. Je kunt er inmiddels al wel 
weer op terecht, maar nog niet alles staat er op. Mocht je 
vragen, op- of aanmerkingen hebben, dan kun je je richten 
tot Helga Jansen helga.jansen@ziggo.nl 

Werk aan de website 

Wil je op de hoogte blijven van 
onze club? Zorg dan dat je lid 
wordt van onze besloten (alleen 
toegankelijk voor onze leden en/of 

voor ouders van onze leden) facebook pagina:  
https://www.facebook.com/groups/vvnederhorst/ 
Daarnaast hebben we ook een facebook pagina die voor iedereen 
toegankelijk is. Hiervoor ga je naar: 
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst 
We zullen ervoor zorgen dat we alleen foto's posten op onze be-
sloten pagina. 

http://vvnederhorst.nl/
mailto:helga.jansen@ziggo.nl
https://www.facebook.com/groups/vvnederhorst/
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst


Bij deze willen we ook graag alle vrijwilligers bedanken die 
hebben geholpen bij het verzorgen van de trainingen en 
het fluiten van de wedstrijden. Mede dankzij jullie en  
dankzij de prettige samenwerking met de leerkrachten van 
de basisscholen, is dit toernooi wat ons betreft een succes 
geworden en zeker voor herhaling vatbaar! 

Nog sint- of kerstinkopen doen via internet? Vergeet dan niet 
dit te doen via sponsorkliks.Dit is een mogelijkheid om zonder 
extra kosten een financiële bijdrage aan de club te leveren.  
Hoe?  
Op onze website staat onderaan de openingspagina het woord 
sponsorkliks.  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 jou niets extra!  
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De eerste helft van de jeugdcompetitie zit er al bijna op. Tijd om 
de balans eens op te maken. Onze C jeugd heeft, op een paar  
kinderen na, allemaal voor het eerst competitie gespeeld. Een 
hele verandering: een groter veld, 6 spelers ipv 4 en (bijna)
wekelijks een wedstrijd. Dit in ogenschouw genomen, vind ik dat 
zij het er heel goed vanaf gebracht hebben! Meisjes C moet nog 3 
wedstrijden spelen (waarvan er 1 nog steeds niet ingepland is). 2 
Van deze tegenstanders staan onder Nederhorst dus de meiden 
maken een goede kans om op een keurige 4e plek te eindigen.  
Mix C heeft nog 2 wedstrijden te gaan en ik verwacht dat zij op 
een mooie 3e plaats zullen eindigen. Goed gedaan! 
Meisjes B moest hard aan de bak deze eerste helft. Na maar liefst 
2 kampioenschappen als C team, werden ze als debuterend team 
in de B jeugd meteen flink uitgedaagd in de 1e klasse. De TC had 
het volste vertrouwen dat deze meiden zich goed zouden kunnen 
handhaven in deze klasse en zij hebben dit vertrouwen zeker niet 
beschaamd. De dames hebben mooie wedstrijden neergezet en al 
gingen niet altijd de meeste punten naar Nederhorst, er werd 
goede weerstand geboden en Meisjes B zal deze eerste helft op 
een mooie derde of vierde plaats eindigen. Keurig gedaan dus! 
Dan natuurlijk onze toppers, Meisjes A! Nieuw samengesteld 
team, nieuw systeem, maar gewoon even kampioen worden! Alle 
wedstrijden tot nu toe hebben zij met 4-0 gewonnen! Aanstaande 
vrijdag in Weesp zullen de dames zeer waarschijnlijk al kampioen 
worden! Ontzettend mooi om te zien dat dit zo goed uitgepakt 
heeft. Dank hiervoor aan Jacob en een enorme pluim voor Meisjes 
A! Kom, als het even kan, de meiden vrijdagavond aanmoedigen. 
Ze spelen om 18.45 uur in Aetsveld. 
Rond 20 december wordt het nieuwe speelschema voor de jeugd 
verwacht. Zodra het bekend is zal ik de info doorsturen. Houd zelf 
ook de website in de gaten.  
Tot slot wens ik iedereen nog een paar mooie en sportieve laatste 
wedstrijden toe! Monique. 

Jeugd A-B-C 

Afgelopen woensdag was het dan eindelijk zover: het 1e 
School Moves Volley toernooi! Alle drie de scholen uit  
Nederhorst den Berg deden met vier teams mee. Om 
13.15 uur was het een drukte van jewelste in de sporthal 
op de rechter zaalhelft. Hier waren drie velden opgezet 
waarop  gestreden werd om de eer van het team en vooral 
ook om de eer van de school! In de eerste ronde, waarin 
vier poules waren met alle schoolteams daarin onderver-
deeld, werden door alle teams twee wedstrijden gespeeld.  
Na de voorrondes konden de teams op sterkte worden 
ingedeeld, zodat er wat gelijkwaardigere tegenstanders       
kwamen te staan. Er werd enorm fanatiek gestreden en 
het enthousiasme was groot! Ontzettend leuk om te zien 
wat een spannende wedstrijden de kinderen neer wisten 
te zetten na slechts drie trainingen! Na afloop van de 
tweede ronde moesten snel de punten geteld worden en 
werd er in spanning afgewacht welke teams met een beker 
naar huis zouden gaan. Voor iedere school was er een  
beker voor het team dat de meeste punten had behaald 
en de grote wisselbeker ging naar de school die in zijn to-
taliteit het best gepresteerd had, de Warinschool. 
Van harte gefeliciteerd allemaal met jullie goede  
prestaties!  
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Karlijn Bolt alweer voor het 3e jaar bij de 
volleybalschool van Huizen zit? 

Meisjes A vrijdag 6 december kampioen kan            
worden???????? 

Hun wedstrijd in Weesp wordt gespeeld om 18.45 uur 

Maarten Gillissen (H2) eindelijk zijn eerste prijs in de 
vriendenloterij gewonnen heeft? 

Hij nog steeds nooit kampioen geworden is? 

Ook niet bij het golven tijdens het bestuursuitje? 

Dames 1 er op gebrand is kampioen te worden dit 
seizoen? 

Onze voorzitter ze dan een mooie donkere stripper 
heeft beloofd? 

Dit alles op verzoek van Simone (D1) is??? 

Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Simone van der Meer (D1) 
Ik lees dit stukje eigenlijk altijd het eerst…  
Gezichten herken ik beter dan de namen die erbij horen. Daarom, namen ken ik nog niet zo goed, maar dat Mike
(Michael) bij Mirjam hoorde wist ik ook niet echt als Bergse import. Toen ik zag dat de PEN doorgegeven werd aan 
Simone, dacht ik “dat ben ik niet” er is vast nog een andere Simone in onze vereniging….Na wat rondvragen kwam 
toch de aap uit de mouw en werd ik wel degelijk bedoeld als volgende PEN schrijver. Ik zal proberen om een leuk 
stukje te schijven, daar gaan we dan; 
Ik ben Simone van der Meer, geboren in Weesp. Toen ik 4 was verhuisde ik met mijn ouders en broers naar        
Bunschoten-Spakenburg en op mijn 11e naar Hilversum. In Hilversum heb ik gevolleybald bij VIF. Na blessures en 
enkel- teen-operatie gestopt. In 1986 kreeg ik een relatie met Ton. Sinds 1992 woon ik in Nederhorst den Berg op 
het Eiland. Ik ben getrouwd met Ton van der Meer. Wij hebben samen met de ouders van Ton een zand- en grind-
handel gehad aan de Eilandseweg, de meeste van jullie wel bekend. Ton is sinds 1996 met het ondernemerschap 
gestopt en als orkest assistent begonnen bij het Radio Filharmonisch orkest en sinds 2 jaar werkt hij met veel     
plezier voor het Koninklijk Concertgebouw orkest. Zelf heb ik 15 jaar bij Cito Transport op kantoor gezeten, maar 
sinds 3 jaar werk ik op kantoor bij Dutch Farm International B.V., een bedrijf dat diergeneesmiddelen exporteert  in 
meer dan 45 landen, hoofdzakelijk buiten Europa. Ik heb het daar erg naar mijn zin. Wij hebben een zoon, Melvin 
(17), voor hem heb ik zijn lidmaatschap van onze vereniging moeten opzeggen omdat er geen team voor hem was. 
Daarvoor speelde hij bij Spike It. Onze dochter Dalou (13) speelt in het Meisjes C team, waar ik ook coach van ben, 
samen met Angelique van Dijk. Ton heeft onregelmatig werk en ik kon de kinderen toen ze klein waren niet alleen 
thuis laten. Nu ze wat groter zijn en ik niet meer voor ze thuis hoef te blijven, dorst ik de stap weer te maken om te 
gaan volleyballen. Ik ben meer dan 20 jaar gestopt met het volleyballen. Wel heeft het altijd gekriebeld. Mijn     
ouders waren altijd druk en betrokken met het volleyballen. Mijn vader is altijd scheidsrechter geweest, helaas is 
hij in 2011 overleden. Ik ben 3 seizoenen geleden weer begonnen met spelen. Ik vind het heerlijk om weer te     
spelen. Lekker fanatiek en de gezelligheid onderling bij de dames. Hopelijk hou ik het net zo lang vol als mijn      
moeder. Momenteel is zij het oudste nog spelend lid bij de recreanten. Loes Kruijswijk (70). Ze heeft aangegeven 
dat dit haar laatste jaar volleybal wordt. Daarom lijkt het mij leuk om haar de PEN door te geven. Bij deze ma……  
Ik weet dat je het vreselijk vindt, maar nu is het jouw beurt om een stukje in de NEUS te schrijven. 

De Grote Club Actie is afgelopen 
en een enorm succes geweest 
voor onze club. Onze jeugd heeft 
zich echt geweldig ingezet en 
maar liefst 677 loten verkocht! 
Dat zijn er 245 meer dan vorig 
jaar! Wat een prestatie! Evenals 
in de voorgaande jaren, zal er ook 
nu een prijs zijn voor het kind dat 

de meeste loten heeft verkocht en ook voor het team 
dat gezamenlijk het hoogst gescoord heeft. Op deze 
uitslag moeten zij nog heel even wachten want wij 
willen de prijsuitreiking natuurlijk wel op een leuk en 
feestelijk moment doen. We houden jullie dus nog heel 
even in spanning….. 
Voor de mensen die loten gekocht hebben: de trekking 
is geweest! Je kunt kijken of je wat gewonnen hebt door 
je lotnummer in te vullen op de website  
clubactie.nl/prijsuitslag. Je lotnummer(s) kun je vinden 
op je bankafschrift. Als je je lot hebt betaald via een 
eenmalige machtiging (loten van onze club zijn allemaal 
via een eenmalige machtiging  betaald), hoef je niets te 
doen. Binnen zes weken ontvang je je prijs thuis of, in 
geval van een geldprijs, op je bankrekening.  

Wist je dat….? 
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