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De feestdagen zijn weer voorbij en het Nieuwe jaar is begonnen. Als 

jullie de feestdagen net zo doorgebracht hebben als ik, dan zullen jullie 

ook toe zijn aan  een stevige training.   

Helaas kan ik de eerste NEUSbrief van 2018 nog steeds niet starten met 

Nieuws van de voorzitter. Wij doen nogmaals een beroep op iedereen: 

ben je lid of ben je ouder van een jeugdlid, en vind je het ook belangrijk 

dat de vereniging blijft bestaan en dat er  een goed bestuur op zit? Laat 

dan van je horen. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe mensen in het 

bestuur. Met name een voorzitter en een sponsor coördinator. Voor de 

functie van TC senioren hebben we mogelijk een kandidaat. Daarover meer in de volgende NEUSbrief. 

In deze NEUSbrief moet je het dus nog even doen met een stukje van de redactie. Bij deze wens ik ie-

dereen, namens het bestuur, een heel mooi en sportief 2018!  Monique 
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Wist je dat… 
• We nog steeds naarstig op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter? 
• We ook nog een sponsor coördinator zoeken? 
• We daarvoor een beroep doen op jou? 
• De eerste training van 2018 op 8 januari is? 
• De eerste thuisrondes op 12 januari gespeeld zullen worden? 
• We maar liefst 3 nieuwe scheidsrechters mogen verwelkomen?  
• Dit Annet (Dames 1), Krijn (zoon van Odet, Dames 2) en Marco 

(Heren 1) zijn? 
• Wij daar heel blij mee zijn? 
• Je nog steeds geld voor de vereniging  kunt  
verdienen door je  Online aankopen via  
Sponsorkliks te doen?? 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3339&u=01
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3339&u=01
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Meisjes B1 

Dit is Meisjes B1 
Nou de titel is misleidend, want dit meisjesteam heeft een geheim wapen in de vorm van 2 jongens. De meiden 
speelden afgelopen seizoen ’16-’17 elke wedstrijd met z’n zessen. Dat is voor de coach makkelijk, want wisselen is 
niet nodig. Iedereen speelt, elke wedstrijd! Soms was het ook wel lastig dat ze met 6 waren, bij verhindering of 
blessures bijvoorbeeld. 
Dit jaar dus een aanvulling; Dennis en Ramon. Dennis toont zijn kwaliteiten op het midden, wat best wel lukt met 
zijn lengte. Ramon staat in het veld als passer/loper, de aanval gaat steeds beter op de buitenkant. Femke is ook 
een aanvalster op de buitenkant, zowel op links als op rechts, zij kan de bal echt superdiagonaal slaan. Janniek is 
van de harde aanval op linksvoor, maar kan ook een scorende tactische bal geven. Ook haar inspeelmaatje Madelei-
ne speelt soms de aanval op linksvoor, maar zij is ook inzetbaar op midden, heel handig voor mij als coach. Om ie-
dereen nagenoeg evenveel te laten spelen per wedstrijd, moeten er mensen op verschillende posities kunnen spe-
len. Het zorgt er ook voor dat je niet te snel op een plek “vastroest” , flexibel zijn dus! Ook de lengte van Marlinde 
wordt op het midden ingezet, haar blokkering is beducht! De aanval zou nog sneller kunnen, maar dat is een kwes-
tie van afstemming met de spelverdeling. De beide spelverdeelsters Madelief en Emma lopen heel wat af tijdens 
een wedstrijd, omdat de pass nog niet altijd even zuiver is… Het is een team dat graag wedstrijden speelt, dat is 
tenslotte ook het leukst. Om wedstrijden te kunnen spelen moet er zeker ook getraind worden, de training wordt 
met veel enthousiasme gegeven door Leon en Ray!  Ik vind het een leuk team om te coachen en heb zin in de twee-
de helft. Kom gerust eens kijken bij een thuiswedstrijd! 
Anita van den Bosch, coach meisjes (met 2 jongens) B1 

Allereerst wenst Heren 1 iedereen een gezond en spor-
tief 2018!  
Heren 1 is een gezellige mix van jong en oud en natuur-
lijk talent, het uithangbord van de vereniging. Begin dit 
seizoen hebben we in Berko een nieuwe sponsor gekre-
gen die ons in een nieuwe outfit heeft gestoken. Berko 
probeert al jaren voor een zo laag mogelijke prijs een zo 
goed mogelijke service te verlenen. De doelstelling van 
Heren 1 wijkt daar niet veel vanaf. Ook wij proberen al 
jaren tegen niet te hoge inspanning, het maximale te 
bereiken in de competitie. En we hebben daar zeker 
niet over te klagen, ondanks dat het kampioenschap 
nog niet is behaald, zitten we toch al jaren bij de top 
vijf. Ook dit seizoen kwamen we prima uit de startblok-
ken. We winnen van Salvo, Voleem en Gemini. Maar na 
het verlies in de bekerwedstrijd tegen AMVJ-Martinus 
op een regenachtige maandagavond, kwam voorzichtig 
de klad er in. We verliezen vervolgens van Allvo 3, de 
kampioenskandidaat, maar pakken toch een puntje. 
Het verlies tegen Lovoc kwam hard aan….er zijn er bij 
ons in het team die nog nooit verloren hadden van 
Lovoc. We wonnen eind november nog wel van Switch 
3, maar verloren weer van Allvo 2 en Switch 2. Kortom, 
te wisselvallig. En om Maarten G ooit een keer kampi-

oen te maken in zijn lange volleybal carrière, zal er toch 
uit een ander vaatje getapt moeten worden. De tweede 
helft van het seizoen is over het algemeen wel beter bij 
ons. Zo hebben we vorig seizoen in de tweede helft 
slechts één wedstrijd verloren, tegen de uiteindelijke 
kampioen. Er is dus nog hoop! Feit is dat we veel erva-
ring in het team hebben. Tino (Routino voor intimi) was 
tot voor kort de enige boven de respectabele leeftijd 
van 50, maar nu het januari is, is ook Michel de 50 ruim 
gepasseerd. En jullie zullen het vast niet geloven, maar 
ook Leon zal er in april aan moeten geloven. Dat belooft 
een leuke laatste thuisronde!! Maar gelukkig kunnen 
we deze leeftijden compenseren met jonge talenten als 
Ray, Marco en Maarten O.. Mike, Remko en Maarten G 
zijn de olie tussen jong en oud, haha. Tevens willen we 
van de gelegenheid gebruik maken om de loftrompet te 
steken naar de vertegenwoordigers in het bestuur. 
Want ondanks dat het bestuur nog niet volledig gevuld 
is, hebben zij de eerste helft  van het seizoen weer 
zorggedragen voor een geslaagd glow-in-the-dark toer-
nooi, schoolvolleybal, competitie van jeugd en senioren 
en dragen zij zorg voor de trainingsfaciliteiten en nog 
veel meer. Kortom, laat de tweede helft van het sei-
zoen maar beginnen. Veel volleybal plezier. 

Heren 1 
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Jeugd D-E-F  
Volleybal Nederhorst 
In Nederhorst den Berg volleyballen er veel kin-
deren en volwassenen. Zaterdag 23 september was 
de 1ste volleybalwedstrijd van dit seizoen, voor de 
volleybal vereniging uit Nederhorst den Berg. De 
kinderen van Nederhorst hadden maar 2 dagen de 
tijd om te oefenen op hun nieuwe niveau. We heb-
ben goed ons best gedaan, en we hebben goeie 
punten gescoord! Dit is een foto van Nederhorst-
3,van het afgelopen seizoen. We behaalden toen de 
bronzen medaille. Onze yell is; ‘winnen, winnen, 
winnen, dat doen we niet alleen, dat doe je met 
vriendinnen!’ Dag! Gemaakt door: Serra en Janna.nl  
 

Note van de redactie: Serra en Janna hebben dit 

stukje oorspronkelijk voor de eerste NEUSbrief ge-

schreven, maar helaas is dat toen ergens blijven 

hangen. Excuses hiervoor! 

 

Glow in the dark 
Op 25 november was het zover!! Ons eerste 4 tegen 4 Glow in the Darktoernooi. Dit toernooi hebben we in sa-
menwerking met Sportcafé de Blijk georganiseerd. Het is toch een aparte belevenis om in een  donkere sporthal 
met blacklight volleybalwedstrijden te spelen. Er deden 22 teams mee, onderverdeeld in 1 damespoule met 6 deel-
nemende teams en 3 gemixte poules. Omdat er te weinig jeugdteams waren ingeschreven voor de middag, waren 
deze toegevoegd aan de senioren.  Volleybal in het donker, het is een hele uitdaging. De oriëntatie is wat lastig, 
ondanks dat de bal en netten fluorescerend zijn. Het gaf zeker een leuk effect en de volleybal ervaring is dan van 
minder belang.  De winnaars bij de dames waren De Golden Schnitches , de winnaars bij de jeugd was het team 
van MB en de winnaars van de gemixte teams waren Master of The Darkroom 2 
We kunnen terugkijken op een geslaagd toernooi dat zeker voor herhaling vatbaar is! 

 

Jeugd D-E-F  
Wat was het gaaf om eens te volleyballen in 
een donkere sporthal met allemaal leuke flu-
orescerende kleurtjes. Samen met je vader of 
moeder! En als klap op de vuurpijl waren de 
zwarte pieten 
ook nog eens 
stiekem langs 
geweest. Wat 
de DEF jeugd 
betreft: Vol-
gend jaar 
weer?  
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Hoi hoi volleybalgenootjes, 

Ik heb afgelopen keer de NEUSbrief door gekregen 

van Saskia (Dames 1). Hierbij dus wat informatie over 

mij. Ik ben Sheena en ben 27 jaar. Samen met mijn 

vriend Sander woon ik in Nederhorst. Bij 123inkt 

werk ik als webcare medewerkster. Vanaf februari ga 

ik een opleiding volgen tot doktersassistent. 

Ik speel in Dames 2. Dit team is nu ongeveer 1,5 jaar 

samen. We beginnen nu lekker op elkaar ingespeeld 

te raken en hebben inmiddels al wat wedstrijdjes 

gewonnen. Ik hoop dat we nog lang met veel plezier 

kunnen volleyballen. 

Ik geef de NEUSbrief door aan ….. Leon Veens(recreanten)  Groetjes Sheena   

Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Sheena van Ingen (Dames 2) 

Meisjes (Mix)  A kampioen  

Dit jaar begonnen we met dit team dat gevormd wordt door het oude Meisjes B1 en Jongens (Mix) A 
team. Het is altijd weer een uitdaging om van twee teams een goed lopend nieuw team te  maken. 
Doelstelling was in eerste instantie dan ook om elkaar te leren kennen en met elkaar te leren spelen. 
Dit hield voor een aantal meiden in dat ze een heel nieuw systeem moesten leren! 
En wat hebben ze het goed opgepakt. Door goede afspraken met elkaar te maken was er lol, spirit en 
uiteindelijk, door alle wedstrijden keurig met 4-0 te winnen, een meer dan verdiend kampioenschap! 
Nu op naar de 1e klasse. Gefeliciteerd: Jelle, Maarten, Lisa O, Lisa W, Carlijn, Rebecca, Dalou, Zanna, 
Leonie en Maureen . En natuurlijk trainster en coach Helga! 

Deze NEUSbrief wordt 
mede mogelijk  
gemaakt door:  

Colofon 
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