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Natuurlijk kan ik terugkijken op afgelopen jaar. Veel mooie herinneringen: drie jeugdkampioenschap-
pen, toernooien, gezellige avonden, school moves trainingen en toernooi, een parelwit beachveld, een 
geslaagde Grote Club Actie, etc. etc. Deze onderwerpen  zijn in de voorgaande nieuwsbrieven al aan de 
orde gekomen of lees je in deze nieuwsbrief. 
 
Plannen voor komend jaar?  
 
Het bestuur gaat zich eens buigen over de visie van de vereniging en onze manier van besturen. Daar-
naast gaan we de tweede helft van de competitie in en hopen we op mooie resultaten.  De wedstrijd-
kalender voor komend jaar is goed gevuld. Maar volleyballen is meer dan een balletje slaan. Het ver-
bindt mensen, maakt nieuwe vriendschappen en is daarnaast nog eens goed voor je gezondheid. Maar 
plezier staat voorop. Daarom organiseren we ook weer toernooien en starten met een ouder-kind 
Nieuwjaartoernooi  voor de DEF-jeugd op 7 januari a.s. Dit toernooi is georganiseerd door ouders. Daar 
zijn wij natuurlijk heel blij mee! 
 
Uiteraard wil ik graag nog even van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een gezond en sportief 
2016 te wensen. Hopelijk tref ik jullie op de eerste thuisronde op vrijdag 8 januari op de tribune of in 
de sportkantine. Dan kunnen we een toast uitbrengen hierop. Daar gaan de goede voornemens……  
 
Aranka 

 
 

Goede voornemens… 
 
Voor mij geldt dat ik jaarlijks dezelfde goe-
de voornemens heb. En ieder jaar houd ik 
mezelf er een poosje wel, een poosje niet 
en een poosje wel aan. Vaker niet dan wel 
als ik eerlijk ben.... (nou mogen jullie raden 
om welke goede voornemens het gaat). 
 
Een nieuw voornemen heb ik ook: voortaan 
schrijf ik stukjes voor de nieuwsbrief ruim 
van tevoren!  Nu zit ik ook alweer een poos 
te broeden op een leuk stukje, maar het ontbreekt mij totaal aan inspira-
tie.  

Nieuws van de voorzitter 

De Grote Club Actie was ook afgelopen jaar weer een succes! De jeugd heeft enorm 
zijn best gedaan en dit jaar zijn er ook voor het eerste enkele superloten verkocht. 
Een superlot bevat 50 loten en kan door bijvoorbeeld bedrijven gekocht worden die 
ons willen steunen. Peter, onze sponsor coördinator heeft zich hier voor ingezet en 

mede daardoor hebben wij een fantastisch bedrag binnen gehaald van €1.254, 24. 
Alle jeugdleden die loten hebben verkocht en Peter: Hartelijk dank voor jullie inzet!! 

Zoals ieder jaar is er voor de beste lotenverkoper en het best verkopende team weer een prijsje. Peter, 
jij bent helaas uitgesloten van deelname….. 
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De Grote Club Actie 



Op maandagavond 14 december 
organiseerden we voor de ABC 
jeugd, dames, heren en recrean-
ten het jaarlijkse kerst-
mixtoernooi. Einde van het jaar, 
drukke tijd voor iedereen, maar 
toch hadden veel leden zin om 
een aantal gezellige partijtjes te 
spelen. Er waren in totaal 10 
teams, zo’n 70 spelers. We had-
den de teams gemixt op niveau 

en dit was goed gelukt: er werden spannende, gelijk-
waardige wedstrijden gespeeld. Het plezier stond voor-
op, maar natuurlijk ging het best fanatiek. Een aantal C 
kinderen was blij dat ze ‘eindelijk’ op een heel veld 
mochten spelen! De kerstmuziek, kerstkoekjes, kerst-
mutsen en slingers zorgden voor een sportieve kerst-
sfeer. Uiteindelijk, na 4 spannende partijtjes, was ‘team 
Kerst Kip’ de winnaar en gingen de spelers met een klein 
kerstpresentje naar huis. Aan de vrolijke gezichten heb-
ben we gezien dat het een geslaagde avond was! Vol-
gend jaar weer! We wensen jullie een gezellig, sportief 
en gezond 2016 toe. Mirjam, Simone, en Marleen. 

Pagina 2 NEUSBRIEF 2 

Ik wil een ieder een heel goed en sportief 2016 wensen . 
Hopende dat de lijn wordt doorgezet op sportief vlak 
zoals we met meerdere teams zijn geëindigd in 2015. 
Heren 1 heeft de  stijgende lijn te pakken. Na een wissel-
vallige start staat Heren 1 nu op een 5e plaats. Zij hervat-
ten de competitie op vrijdag 8 januari thuis tegen de 
nummer 2 Keistad. Zij staan echter maar 7 punten ach-
ter op de nummer 2. Mochten de heren een knap resul-
taat halen dan is wellicht nog een hoop mogelijk dit sei-
zoen. Heren ga voor de PD wedstrijden. 
Heren 2: Wat er met Heren 2 aan de hand is weet ik echt 
niet. In de vorige NEUSbrief werd bekend dat zij met een 
libero zouden gaan spelen. Echter sinds zij dat doen, 
hebben ze geen wedstrijd meer verloren en staan ze nu 
op een prachtige 3e plek. Ze hebben voor de winterstop 
zelfs met 3-2 gewonnen van de nummer 2. Heren 2 
heeft nu al 3 punten meer dan vorig jaar na een heel 
seizoen. Ook is dit team nog steeds actief in de beker-
competitie. 
Dames 1: Dames 1 had een moeizame start, voor het 
eerst senioren competitie gaan spelen is ook een over-
stap. De dames hebben echter de laatste tijd de smaak 
te pakken. Zij hebben nu 18 punten verzameld. Vrijdag 8 
januari hervatten zij de competitie tegen Keizer Otto. 
Mochten de dames deze winnen dan kunnen zij een reu-
zenstap maken in het klassement. Het verschil tussen de 
nummer 1 en onze dames die op een 9e plek staan is 

slechts 10 punten.  Dames, er is nog een hoop mogelijk 
en jullie doen het fantastisch. De dames worden vanaf 1 
januari ook gecoacht door Janny Landheer van de recre-
anten. Janny wat ontzettend leuk dat je de dames onder 
je hoede gaat nemen. Heel veel succes daarmee! 
Dames 2: In de vorige NEUSbrief gaf ik al aan dat de da-
mes van Dames 2 hoge ogen konden gooien dit seizoen. 
En de dames doen het supergoed. Zij hervatten ook de 
competitie tegen Keizer Otto. De dames staan nu heel 
knap 3e en kunnen misschien wel voor de PD gaan. Ze 
staan maar 1 punt achter op de nummer 2. Dus dames, 
heb vertrouwen en ga ervoor. 
Recreanten:  Zij spelen regelmatig op de vrijdagavond in 
Kortenhoef of in Almere hun toernooien. Het laatste 
toernooi dateert alweer van 27 November. De recrean-
ten beginnen na de winterstop opnieuw met de toer-
nooien. Zij hebben over het eerste deel 25 punten ge-
haald en zijn daarmee 7e geworden. Binnenkort zullen 
de recreanten weer lekker aan de bak moeten om hun 
resultaat te verbeteren. Het gemengde team is erg ge-
zellig en ze hebben heel veel lol samen. Dat is tenslotte 
waar het allemaal om draait.  
Tevens wil ik jullie mededelen dat we op zoek zijn naar 
een nieuwe TC senioren. Per 1 juli 2016 stop ik met deze 
functie. Lijkt het je leuk of wil je de vereniging graag hel-
pen, neem dan contact met mij op zodat ik je het nodige 
kan vertellen over deze functie. Gerjen. 

TC Jeugd D-E-F 

TC senioren 

Kerst-mixtoernooi 

We begonnen dit seizoen met 3 teams maar zitten nu al 
weer op 5 teams, alweer 12 nieuwe leden! Dit jaar zijn 
we vertegenwoordigd op niveau 2, niveau 3 en niveau 4. 
Tot nu toe zijn er 4 toernooien gespeeld. Met heel veel 
enthousiasme gaan de meiden en Colin, ja ja die Colin zit 
goed tussen de meiden, er tegenaan. En ze doen het su-
per goed. Ook al doen we niet heel veel met de eindstan-
den, omdat plezier hebben bij ons belangrijker is dan 
winnen, de eindstanden zijn terug te vinden op onze 
website bij de info van de DEF jeugd. Wat tot nu toe nog 
niet helemaal gelukt is, is het maken van foto's van de 
teams.  Maar we hebben gelukkig wel een hele leuke 
groepsfoto. Want 3 december hadden we weer het Pie-
ten feest. Er waren wel 4 pieten aanwezig en zij hebben 
met de kinderen allerlei leuke spelletjes gedaan. En als 
klap op de vuurpijl kreeg iedereen weer een mooi ca-
deau. Goed geregeld Nienke en Romy! Rest mij nog ieder-
een een  gelukkig en sportief 2016 te wensen! Helga. 
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De vakantie zit er weer op, de 2e helft van het volleybalseizoen gaat beginnen. Tijd om nog even terug te blikken op 
de eerste helft. En dat doe ik graag, want wat was onze jeugd succesvol! Om te beginnen hadden we 2 debuteren-
de teams bij de C-jeugd. Jongens C, een groep enthousiaste jongens die onder de bezielende leiding van Leon zich 
heel goed op de kaart heeft gezet deze eerste helft. Zij hebben een keurige 3e plaats behaald en hebben laten zien 
dat ze een geduchte tegenstander zijn voor de concurrent. Het 2e nieuwe team in de C-jeugd is meisjes C2. Een heel 
leuk team dat ik echt heb zien groeien. Ik herinner me nog goed de eerste wedstrijd die ik voor de gelegenheid 
mocht coachen. De meiden stonden stilletjes in het veld en de ballen vlogen hun om de oren. Ze wisten nog niet zo 
goed hoe het nou allemaal precies werkte op dit niveau, verloren dik, maar bleven wel lol met elkaar houden. Als ik 
ze nu zie spelen is er een wereld van verschil. Ze laten zich niet meer zo makkelijk op de kop zitten en spelen echt 
leuke wedstrijden. Ook zij zijn op een mooie 3e plaats geëindigd. Complimenten hiervoor ook voor hun trainster, 
Nienke. Dan meisjes B, zij moeten nu op een groter veld spelen dan vorige seizoen bij de C en trainster Helga begint 
ook wat verandering door te voeren in het systeem. Het serieuzere werk is begonnen dus! De meiden hebben zich 
daar heel goed doorheen geslagen, want ook zij zijn 3e geworden. Als laatste kan ik vol trots melden dat maar liefst 
3 van de 6 teams kampioen zijn geworden! Jongens B bleek al in een vroeg stadium onoverwinnelijk. Ruim voor het 
einde van de eerste seizoenshelft mochten zij zich al kampioen noemen. Maarten, Giovanni, Joep, Thijs, Marc, Jelle 
en trainer Max, van harte gefeliciteerd en heel veel succes in de 1e klasse! Voor meisjes A en meisjes C1 kwam het 
echt op de laatste wedstrijd aan. Meisjes A kon het grootste deel van 
de poule met gemak ver achter zich laten maar aan Gemini hadden 
zij een zware tegenstander. Toen het de meiden na één keer gelijk-
spel de tweede keer gelukt was om met 3-1 van ze te winnen waren 
daar de kampioenskriebels. Gelukkig konden ze die kriebels voldoen-
de onderdrukken en wonnen zij vol overtuiging hun laatste wedstrijd 
op 19 december en was het kampioenschap een feit. Yvette, Romy, 
Eline, Karlijn H, Zanna, Karlijn B, en Maureen van harte gefeliciteerd! 
Jullie zijn klaar voor de 1e klasse! Na de spanning van de wedstrijd 
van meisjes A op 19 december gingen we door in de vroege avond 
met meisjes C1. Dit was pas echt spannend! Nagelbijtend zaten wij 
met een aantal bestuursleden tussen de nerveuze en enthousiaste 
ouders op de tribune. Tot het einde toe bleef het spannend want de 
meiden hadden een 3-1 overwinning nodig. Na het verlies van de 
derde set kwam het er in de laatste set dus echt op aan. Gelukkig 
herpakten de meiden zich en lukte het ze de laatste set binnen te 
halen! Van harte gefeliciteerd Marlinde, Brit, Madelief, Emma, Aura, 
Janniek, Madeleine, Femke, trainster / coach Maaike en coach Anita! 
Voor de derde keer op rij kampioen!! Wat het nieuwe seizoen ons 
gaat brengen weet ik niet. Ik hoop vooral dat het enthousiasme dat 
ik nu binnen de teams zie zo blijft. Bij deze wil ik iedereen graag een 
heel mooi en sportief 2016 wensen! Monique. 

TC Jeugd A-B-C 

Zwarte Pietenfeest 
2015 



Pagina 4 SEIZOEN 15/16 NR. 2 

Op donderdag 7 januari start de DEF-jeugd fris en fruitig in de vorm 
van een gezellig ouder/kind toernooi. We verwachten iedereen ui-
terlijk om 16.45 uur, het toernooi start om 17.00 uur en duurt tot 
18:00 uur. Een leuke manier voor ouders en kinderen om elkaar, en 
de dynamische teamsport Volleybal, te leren kennen! Je speelt mee 
op hetzelfde niveau als je kind. Om dit Nieuwjaarstoernooi een fees-
telijk tintje te geven hebben we gekozen voor het thema:  
 

NIEUWJAARSDUIK 
 

Dus trek je badpak, bikini, surfshort, badjas aan en zet je (Unox)muts 
op! Koukleumen mogen uiteraard een t-shirt of een legging er onder 
aan houden. De coolste outfit belonen we met een aantrekkelijke 
prijs! Wij hebben er zin in! Groetjes, Romy (meisjes A), 
 Nadja (moeder van Arlette en Marilou), Chantal (moeder van Lizzy ) 
en Sandra (moeder van Luna) 

Wist je dat….? 

Ik geef  de NEUSbrief  door aan…  

 Het kersttoernooi dit jaar door Mirjam, Simone en 
Marleen is georganiseerd en dat wij als bestuur 
daar heel blij van worden? 

 We ook voor het nieuwjaarstoernooi voor de DEF-
jeugd een beroep kunnen doen op Romy en ou-
ders: Sandra, Nadja en Chantal? Heel fijn! 

 Het als ouder ook heel leuk is om af en toe een 
wedstrijd te tellen en dat je 
je daar ook zelf voor mag 
opgeven bij Remko van 't 
Klooster? 

 Monique bij de laatste thuis-
ronde 9 sets heeft gespeeld 
en Maaike Jansen 10? 

 Zij best moe waren daarna? 

 Gerjen gaat stoppen als TC 
senioren? 

 En wij dus op zoek zijn naar 
een nieuw bestuurslid? 

Toernooi D-E-F jeugd 

School Moves Volley 

Deze keer helaas weer geen stukje op deze plek. Ik 
was te laat met het inseinen van degene die aan de 
beurt is om te schrijven. Excuses hiervoor en vast 
een oproep aan Maarten Gillissen: begin maar vast 
met schrijven, want de volgende keer kom je er 
echt in te staan! De redactie. 

In oktober/november heb-
ben we weer 3 trainingen 
verzorgd op de basisscho-
len in ons dorp. Tijdens de 
trainingen deden 140 kin-
deren mee en tijdens het 
toernooi op de woensdag-

middag 64.Het is altijd superleuk om te zien hoe 
enthousiast de kinderen zijn. We zijn dan aan 
het einde altijd moe maar heel voldaan. Dit jaar 
gaat een team van de Jozefschool meedoen met 
het regionale scholentoernooi. Dit  zal ergens in 
april gaan plaatsvinden. We willen ook dit jaar 
wel weer even wat mensen bedanken, want  
aan 140 kinderen trainen geven vraagt natuurlijk 
heel veel handen. Dus bedankt! Dave, Mirjam, 
Annet, Saskia, Gerjen, Nienke, Peter, Petra en 
natuurlijk Aranka, Angelique, Monique en Helga. 
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Lizzy Dylan 

Colin 
Melissa 

Sanne 

De winnende school: De Jozefschool, met daarin ook 5 van onze DEF leden. 


