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Zo is er de Nieuwjaarswens en zo zijn we in onze 1e 
bestuursvergadering van dit jaar alweer bezig om te 
bespreken hoe we dit seizoen 19/20 gaan afronden. 
De TC’s gaan hun plan trekken, gaan jullie, leden, 
uitvragen: “Wat ga je doen, komend seizoen? Je 
blijft toch zeker wel spelen?” * Want dat is nog wel 
een wens van ons, het bestuur. Een zodanig ledental 
dat alle groepen gevuld zijn en alle teams op hun eigen niveau kunnen blijven 
spelen. Omdat de spelers dan het meeste plezier in hun sport hebben. Overi-
gens, we groeien aan de onderkant: de volleybalspeeltuin voor 3-4 tot 6-
jarigen begint al een heuse groep te worden. Weet je nog kinderen die het 
leuk zullen vinden om lerend te spelen of spelend te leren, verwijs ze naar dit 
groepje! 

 
 

Natuurlijk komt er veel meer aan de orde op zo’n bestuursvergadering. Zo stond het jaarlijks eindtoernooi in 
december op de agenda. Deelname staat open voor alle senioren. Dit jaar uitstekend georganiseerd door de 
speelsters van dames 3, nogmaals dank dames! 
Vlak daarvoor hebben de DEF kinderen een geslaagd evenement rond 5 december gehad. Maar wat nu met de 
ABC-jeugd, die vielen een beetje buiten de boot. Het voornemen is er om dan ook wat voor/met jullie te gaan 
doen!  
 
De Nieuwjaarsreceptie is nabesproken en ook daarover waren er opmerkingen binnen gekomen. Kunnen de 
leden niet één of meer consumptiebonnen krijgen, dat is wat gastvrijer. Het schijnt bij de voetbalvereniging wat 
royaler te worden aangeboden. Maar ja, die beheren wel hun eigen kantine… Aangezien we een contributiever-
hoging willen voorkomen, lijkt het gepast om het op één consumptiebon te houden. Dank voor de reactie! 
 
Ons account op Instagram gaan we actief gebruiken, dus zoek het op en koppel jezelf.  
De eerste post betrof de door Lydi bloemsierkunst gesponsorde recreanten die op een succesvolle speelavond 
konden terugkijken. Opgerukt naar de 3e plaats! In hun reacties roemen ze het supporteren van Renata, die 
langdurig geblesseerd is. Renata zorgt op de achtergrond goed voor ons allemaal: zij coördineert het ‘papier 
lopen’ en verdient daarmee veel geld voor de club. En ook dat doet ze ondanks dat ze zelf niet van haar sport 
kan genieten. Zo waardevol, dank Renata! 
 
*Als je wil stoppen bij de vereniging, zorg er dan voor dat jij je bijtijds afmeldt (vóór 30 april). Weet je het niet zeker, meld je dan ook af, je 
kunt je later snel weer inschrijven. Na 30 april betaal je namelijk voor een heel jaar contributie, of je nog lid wilt zijn of niet.  

Uit de pen van de voorzitter… 
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Dit jaar is er -weer- een autocross op 2 mei. Onze Helga heeft -ook- daar een actieve rol. Ik begreep dat we als vereniging er 
baat bij hebben, wanneer leden een taak op zich willen nemen. Die leden krijgen dan zelf gratis entrée. Afijn, Helga geeft in 
deze NEUSbrief verdere uitleg. 
 
Het Fan & Fun feest zal op 18 april zijn, met op die dag onze wedstrijden in de middag! We hopen op extra veel publiek! 
Maandag 20 april is het eindtoernooi. 
Nog een leuke datum in het vooruitzicht is 5 juni. Van 5 tot en met 7 juni is er een kamp voor de C, D, E, F jeugd en er zijn al 
30 aanmeldingen, waardoor het kamp ook helemaal vol is geboekt. Wat een leuk vooruitzicht!!! 
 
Minder leuk is de mededeling van Remko. Na ‘eeuwen’ bestuurswerk en nu al heel lang de wedstrijdcoördinatie, heeft hij 
aangegeven na dit seizoen nog 1 heel seizoen aan te blijven en zo een opvolger te kunnen inwerken, omdat hij daarna stopt. 
Ai, niet fijn voor ons! Mijn ervaring tot nu toe is dat hij alles snel en bijtijds op orde en geregeld heeft. Dat wordt een uitda-
ging voor een opvolger. Wel fijn dat hij de ruimte geeft om iemand te vinden en niet abrupt zijn zetel aan de wilgen hangt. 
Nu alvast dank voor al dat 
werk wat hij heeft verzet, 
waardoor ieder team zijn 
wedstrijden kon en kan spe-
len! 
 
In het kader van wedstrijden en voorzieningen: we zoeken, dus naast een wedstrijdcoördinator, iemand die de zorg voor 
materialen op zich wil nemen. Dat wordt binnenkort ‘leuker’ want de Gemeente gaat zorgen voor vervanging van de palen, 
zo hebben we informeel begrepen. Maar het bijhouden van opgepompte ballen, kleine reparaties en toezien op het ballen-
hok en de opslag van netten en palen, het zou fijn zijn wanneer iemand deze taak wil uitvoeren. Het is niet het meeste werk, 
maar levert direct meer plezier op voor onze trainers, die daardoor hun trainingen weer met meer enthousiasme zullen ver-
zorgen. 
 
Sinds de ledenvergadering hebben wij als vereniging een eigen vertrouwenspersoon. Marleen Buitendijk heeft zich hiervoor 
beschikbaar gesteld. Zij heeft in haar maatschappelijke rol in het onderwijs ook met dit fenomeen te maken. Marleen woont 
in Ankeveen en staat daardoor buiten het Bergse dorpsgebeuren. Zij heeft een emailadres, dat niet door anderen kan wor-
den ingezien en zal je privacy bewaken. Kijk in het informatieboekje of de informatie op de website wanneer je meer wil 
weten. 
 
En ondertussen wordt er volop gevolleybald. Terwijl ik dit aan het typen ben is jeugd in Weesp bezig aan een goed toernooi! 
De 2e post op Instagram… Vrijdag in de eigen hal waren er spannende wedstrijden en ‘gelopen races’. De jeugd scoorde het 
meest: 3-1 voor zowel MC1 en MB2 en 4-0 voor MB1. Dames 2 wandelde na de 1e set over de tegenstander heen en bij he-
ren 2 was het omgekeerde het geval. Dames 3 en heren 3 wonnen allebei in spannende wedstrijden met 3-2. Heren 3 deed 
dat eigenlijk op zaterdag, het was inmiddels 00:15 uur geworden. Dames 1 deed dat met 3-1, terwijl heren 1 er, met de bles-
sures, toch 2-3 uitsleepte. Heren 2 hielp heren 1 uit de brand door een verschuiving in fluiters en tellers tijdens de wedstrij-
den te regelen en zo een speler, Rick, vrij te maken, die meteen wist te scoren bij zijn invalbeurt. 
En last but not least de recreanten die 3x gelijk speelden en 1x de winst binnen haalden! Me dunkt dat dit goede resultaten 
zijn! 
En al die wedstrijden werden door een eigen scheidsrechter geleid! Dank weer voor jullie inzet! 
 
En alle teams spelen in shirts, die dankzij de fantastische bedrijven die onze sponsor zijn voor de teams beschikbaar zijn: 
Thuiz  bij Kinderopvang (MC1); Arens Makelaardij (MB1), Berko Houthandel en Bouwmarkt (heren 1), Lydi Bloemsierkunst 
(recreanten), Therm Installatiegroep (dames 2). Dat is niet vanzelfsprekend en daarom zo ongelooflijk fijn! Dank voor jullie 
betrokkenheid! 
 
Voor de komende weken weer heel veel speelplezier gewenst met elkaar. Niet lang mop-
peren wanneer een ander een fout maakt, maar kijk hoe jijzelf het beter kunt doen en de 
ander kunt helpen. Maak plezier, ook als je verliest. Soms ben je dan misschien niet de 
beste, maar wel de leukste! 
 
Sportieve groet, 
 
José 

Uit de pen van de voorzitter (2) 
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Voor wie het nog niet gelezen heeft: Eind november heeft de DEF jeugd een heel leuk Pietentoernooi gehad. Sinterklaas heeft 
daarover een gedichtje geschreven dat wij jullie niet willen onthouden: 

 
 

Pietentoernooi DEF jeugd 

 
 

 

Wie zijn wij 
Wij zijn Anne-Marie Blaauw en Miranda van Heijst, samen spelen we in Dames 2 en zitten we wekelijks op de tribune bij onze 
kinderen die ook volleyballen. “Als je zoveel samen bent bij volleybal, dan kun je ook de rol TC samen delen” hadden wij zo 
bedacht. En zo is deze duo-rol ontstaan, 
 
Volleybalervaring/beleving 
Samen ruim 30 jaar ervaring.  

Anne-Marie: ik ben als C-tje begonnen met volleyballen bij VZK in Wezep (Van Zessen 
Klaar, wie dat toch heeft verzonnen...). Na een tussenstop van een jaar of 10 in verband 
met zwangerschappen heb ik de draad weer opgepakt bij Nederhorst. In eerste instan-
tie bij de recreanten, maar daarna toch weer snel in een competitieteam.   
   
Miranda: ik speel sinds mijn 15e bij VV Neder-
horst. Het hele gezin is betrokken bij de vereni-
ging.  Florien en Lisanne spelen beiden  bij de 
jeugd van Nederhorst.  Zoon Jesse speelt bij Pdk 
Huizen maar valt graag ik bij H1 Nederhorst. Om 
het dan compleet te maken is echtgenoot Vin-
cent, met zijn bedrijf Thermgroep Warmtepom-
pen, sponsor geworden van Dames 2.  Ik heb 
eerder bestuursfuncties bekleed en was onder-
deel van de organisatie die het buurtvolleybal 
(BVB) ooit van de zaal naar de voetbalvelden 
bracht.  Meer dan 55 teams, 2 dagen volleybal, 
een feestavond waar het dak eraf ging, loterij 
met als hoofdprijs een zwembad, ballonvaart,  
niets was toen te gek! 

 
Wat mag je van ons verwachten in onze rol?  
Wij streven naar zoveel mogelijk spelplezier voor iedereen. Dat begint met het begrij-
pen van de ambities van de teams en individuen. Wij zullen ons zoveel  mogelijk in-
zetten voor een senioren afdeling waarin 
voor iedereen plaats is om te spelen op 
diverse niveaus. Alleen kunnen wij dit niet, 
dus alle ideeën en feedback daarover zijn 
bij ons altijd van harte welkom. 

Eind november was het dikke pret, 
Er was van alles voor de DEF jeugd in de sporthal gezet.  

Een volleybal hier, een hoepel daar, 
Door de oefeningen te doen kregen ze letters bij elkaar.  

Hiervan konden ze twee woorden maken die bij het Sinterklaasfeest horen, 
Ze waren zo fanatiek, niemand mocht ze storen.  

Daarna een gedicht van 4 regels met een hint, 
Een cadeautje was er natuurlijk voor elk kind.  
Volgend jaar hopen de pieten er weer te zijn, 

Want met elkaar een gezellig volleybal feestje vieren is toch wel erg fijn.  
Groetjes, Sinterklaas 

Heb je het leuke 
filmpje al gezien? Zo 
niet ,kijk dan hier 
op onze website 

Even voorstellen: onze nieuwe TC senioren 

https://vvnederhorst.nl/nieuws/foto%27s-en-video%27s/def-jeugd.html


Waar lees ik meer over 
VV Nederhorst? 
Blijf op de hoogte van het laatste 
nieuws van onze vereniging: Neem 
regelmatig een kijkje op onze website   
vvnederhorst.nl  
en like ons op  
Facebook  
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Maandagavond  16 december werd het sportieve jaar in de 
sporthal afgesloten met een toernooi voor de senioren, ge-
heel in kerstsfeer, georganiseerd door Dames 3. Op alle vier 
de velden werden 9 wedstrijdrondes gespeeld. De teams 
waren samengesteld door lootjes te trekken uit de muts van 

de kerstman. Er hing een gezellige sfeer in de hal, zo een 
avond, waarop teams en recreanten door elkaar gehusseld 
spelen, geeft een andere atmosfeer. Goed gedaan Dames 3, 
dank!! Voor wie het nog niet gezien heeft: Op de website 
staat een superleuk filmpje van dit toernooi, klik hier 

Decembertoernooi senioren 

De volleybalspeeltuin 

Bobbie - 4 jaar 
Een kleine boef dat is ze wel, 
“nee” zeggen kan ze heel snel. 
Grapje hoor, trainster Helga vindt haar heel leuk, 
en ligt heel vaak om haar in een deuk. 

Zoals jullie wellicht weten zijn we dit seizoen met de Volleybalspeeltuin voor 3-5 jarigen gestart. We stellen de kinderen graag 
aan jullie voor a.d.h.v. het gedicht dat Sinterklaas gemaakt had. 

Evi - 6 jaar 
Sinds kort is zij ook aan het rondrennen,  
via haar vader en zus leerde zij het volleyballen kennen.  
Goed mikken dat is haar favoriet,  
dat is wat mijn piet zoal ziet. 

Puck - 7 jaar 
Trainster Helga zegt vaak de verkeerde naam tegen haar,  
en daarmee is zij helemaal klaar.  
Maar blij en fanatiek huppelt en gooit ze ballen in het rond,  
en samen met Helga komt er af en toe een liedje uit hun mond. 

Sophie - bijna 5 
Heel voorzichtig stapte zij de sporthal in,  
elke week is ze er met heel veel zin.  
Alles doet zij heel erg goed, 
en daarnaast is ze ook nog heel erg zoet. 

Rhodan - 3 jaar 
Hij is de jongste van het stel,  
maar met zijn drie jaar staat hij zijn mannetje wel. 
Want een balletje vangen en gooien dat kan hij wel,  
en daarnaast is hij ook nog eens heel erg snel. 

En dan hebben we sinds kort ook het zusje 
van Remaz die erbij gekomen is. Doulet is 5 
jaar en een echte spring in het veld. Maar 
zij kan ook al heel goed vangen en gooien. 

De kinderen komen elke week glimlachend en springend de sporthal in maar ook voor mij is het elke week weer een feestje. 
Heb jij kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar of ken je iemand die zin heeft om lekker drie kwartier op donderdag middag met 
een bal bezig te zijn. Kom dan gewoon even gezellig kijken! Kijk voor meer informatie op: 
 https://vvnederhorst.nl/teams/volleybalspeeltuin.html  Groet, Helga 

Save the dates: 
 18 april 2020: Fan & Fun Feest 

 20 april 2020: Eindtoernooi (laatste trainingsavond) 
 

http://vvnederhorst.nl
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst/
https://vvnederhorst.nl/nieuws/foto%27s-en-video%27s/2019-kersttoernooi.html
https://vvnederhorst.nl/teams/volleybalspeeltuin.html
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Op dit moment hebben we vier DEF teams die meespelen met de  toernooien en daarnaast zijn er nog 2 meiden die, als er nog 
één bijkomt, op niveau 2 aan de toernooien deel kunnen gaan nemen. Één team speelt op het hoogste niveau binnen de DEF 
jeugd, niveau 6, en de andere drie op niveau 4. Ze doen het super goed. Als ik het vergelijk met wat ik gezien heb eind novem-
ber en bij het laatste toernooi, 18 januari, ben ik heel trots op allemaal. We gaan lekker door met trainen en dan weet ik zeker 
dat onze doelstelling, iedereen naar een hoger niveau brengen, ook dit seizoen weer gaat slagen. Hieronder vinden jullie de 
wedstrijdverslagen van het toernooi van 18 januari. Niveau 6 was er helaas niet bij, aangezien er weer de jaarlijkse ronde van 
de scholenbezoeken gaande was. Helga 
Verslag Niveau 4 - Nederhorst 1 
Zaterdag heeft team 4-1 weer goed zijn best gedaan. De eerste wedstrijd viel Meike in. De tweede wedstrijd was tegen een 
ander team van Nederhorst. Deze wedstrijd hebben ze flink gewonnen. De derde wedstrijd hadden ze het moeilijker. Één set 
gelijk gespeeld (eigenlijk hadden ze gewonnen, maar de scheidsrechter heeft vals gespeeld) en één verloren. De laatste wed-
strijd was tegen het oude team van Yinthe. Hier zakte het team de eerste set in, maar ze hebben zich goed herpakt, waardoor  
zij nipt de eerste helft verloren en de tweede helft wonnen met een overtuigende 4-1.Op naar de volgende wedstrijden in 
maart, team 4-1 heeft er zin in! 
Verslag Niveau 4 - Nederhorst 2 
In Weesp op zaterdagochtend. Twee teams van Nederhorst spelend te-
gen elkaar voor de tweede keer op niveau 4. De eerste set won team 1 
met 18-13. In dit team spelen Mathijs, Luca, Ynthe  en Sara. De service 
ging bij beide teams heel goed. Team 1 was net wat beter in het opvan-
gen en terugspelen van de bal. De tweede set was ook team 1 net wat 
sterker en werd er gewonnen met 18-11. Team 2, bestaande uit Heleen, 
Faye, Bente ,Isis en Lisanne, liet in deze set zien dat ze ook punten kon-
den scoren door de eerste bal op te vangen  en over het net te spelen. 
Het was een sportieve wedstrijd! Op naar de volgende keer! 
Verslag Niveau 4 - Nederhorst 3 
De eerste wedstrijd moesten de meiden tegen een sterke tegenstander. Ze stonden al snel ver achter maar door goede rally’s 
en goed samenspelen kwamen ze zelfs op voorsprong. Helaas werden beide sets toch nét verloren maar het was een veelbelo-
vend begin. De 2e wedstrijd werd de tegenstander helemaal weggespeeld. De services waren enorm goed en bijna allemaal 
binnen het veld. De 3e wedstrijd ging nóg beter. De tegenstander was groter en ouder maar de meiden bleven goed hun best 
doen voor elkaar en speelden goed samen als team. Ze wonnen dan ook beide sets. Daarna de laatste wedstrijd tegen Neder-
horst 4/2. Ook nu was de inzet weer groot en waren de services goed. De meiden bleven tot de laatste seconden fanatiek en 
wonnen weer allebei de sets. Het was een prima toernooi met heel veel inzet van het hele team. Iedereen speelde enthousiast 
en als echte vriendinnen MET elkaar! 

Nieuws van de DEF jeugd 

Pannenkoeken eten met Meisjes C1 
11 Januari heeft  MC1 team lekker een pannenkoek gegeten bij het Pannenkoekenhuys. Dit werd 
gesponsord door Jansen en Jansen!! 

Na het toetje moesten ze allemaal een tip en een top noemen.  
Top is dat ze een heel leuk, gezellig team zijn. ( was top van bijna alle 
meiden) 
Tips: meer roepen, oefenen op duiken(alle ballen van de grond), blij 
zijn met elk punt, serieuzer zijn bij trainingen, bovenhands serveren 
gewoon durven! 

Zoals jullie wellicht weten is er op zaterdag 2 
mei een autocross in Nederhorst den Berg. Vori-
ge keer hebben we daar met een groep mensen 
van de volleybal meegeholpen bij de verkoop 
van de kaartjes. Ook dit jaar willen we dit weer 
gaan doen. Waarom? Omdat de autocross na-
tuurlijk een super gaaf evenement is maar daar-
naast verdienen we er ook geld mee. De vorige 
keer € 250,-- en wellicht kunnen we dat bedrag 
dit jaar nog wat verhogen. Als je mee komt hel-

pen krijg je persoonlijk gratis toegang tot het 
evenement. Dus, vind je de autocross leuk en 
heb je zaterdag 2 mei tussen 10.30 en 15.00 uur 
niets te doen, geef je dan op! Natuurlijk gaan we 
de tijd verdelen (mits er voldoende aanmeldin-
gen zijn) zodat je maximaal 2,25 uur kaartjes 
staat te verkopen. Om je aan te melden graag 
een email sturen 
naar tc_defjeugd@vvnederhorst.nl  
Wij hopen op jullie te mogen rekenen! 

Autocross 

mailto:tc_defjeugd@vvnederhorst.nl
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Op 23 april zijn de laatste trainingen van het seizoen 2019/2020. We krijgen de 
laatste 2 jaren de vraag of teams door mogen trainen na het einde van het seizoen. 
Het afgelopen seizoen zijn er 2 teams geweest die na de mei vakantie t/m juni heb-
ben getraind, het is dus mogelijk…. maar…… er zijn een aantal voorwaarden: 
1. De kosten voor de zaalhuur zijn voor rekening van het team/personen die door willen    
    trainen. De tarieven voor het jaar 2020 zijn op dit moment nog niet bekend. Via de vereniging  betalen we               
     een goedkoper tarief dan wanneer je als particulier de zaal huurt.  
2. Het verzoek dient medio maart te worden ingediend bij Remko.    
     De beschikbaarheid wordt door hem gecheckt bij de beheerder. Ga dit dus niet zelf regelen. 
3. Bij beschikbaarheid en dus bevestiging geef je de gegevens door van de contactpersoon. Hij/zij  
    ontvangt een mail van de Penningmeester met daarbij de betaalinstructies. Je bent als     
    contactpersoon verantwoordelijk voor de betalingen.  
4. Na bevestiging van deze mail is de reservering een feit! 
5. De huurders mogen alle materialen van Volleybalvereniging Nederhorst gebruiken. Alle materialen  
    dienen netjes te worden opgeruimd op de plek waar deze ook vandaan gekomen zijn. (Ballen in de    
    kast, palen in het materiaalhok etc.) 
6. Volleybalvereniging Nederhorst is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke door de  
    huurders wordt verricht. De schade zal dan ook worden verhaald op de huurders via de    
    contactpersoon. 
7. Wanneer je de zaal hebt gehuurd maar er wordt besloten hier die dag geen gebruik van te maken is restitutie             
        niet mogelijk. 
8. Volleybalvereniging Nederhorst behoudt zich het recht voor om, bij ongepast gedrag, de  
    overeenkomst éénzijdig te beëindigen. Restitutie van de zaalhuur is niet mogelijk. 
9. De gehuurde tijden worden gerespecteerd.  
Indien je nog vragen hebt dan kan je deze informatie krijgen via Remko.  

Doortrainen wanneer het seizoen is gestopt??                                           

Colofon 
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Er is een tijd  
van komen en een tijd van gaan en er is een tijd van een opvolger 

Na heel wat jaren deel uit gemaakt te hebben van het bestuur van onze volleybalvereniging ga ik hiermee stoppen. 
Niet gelijk, maar eind van volgend seizoen. Dit omdat ik me heb gecommitteerd voor 2 jaar  bij de laatste Algemene 
Ledenvergadering. Dit geeft ons de tijd om het stokje van het wedstrijdsecretariaat en scheidsrechtercoördinator 
over te dragen, misschien wel aan jou?? 
Wat wordt er dan verwacht van jou als wedstrijdsecretariaat: 

• Inschrijving teams bij de Nevobo 
• Jaar (seizoens)planning maken voor reservering van de zaalhuur 
• Additionele zaalhuur vastleggen 

• Optimaliseren van de thuiswedstrijden. Voor senioren de hele competitie en voor de jeugd 2x   
           per seizoen voor de halve competities (sept-dec en jan-april) 

• Contact onderhouden met het regiokantoor 
• Doorgeven van de teamindelingen aan de Nevobo 
• Tussendoor regelen van aanvragen van wedstrijdverplaatsingen door zowel de uit- als    
             thuisspelende vereniging. 
• Contact onderhouden met andere wedstrijdsecretariaten van de diverse volleybalverenigingen. 
Wat wordt er dan verwacht van jou als scheidsrechter coördinator: 

• Wanneer het wedstrijdschema definitief is scheidsrechters en tellers aanwijzen/indelen 
• Motiveren en begeleiden van nieuwe scheidsrechters 
• Coördineren van de thuisrondes 

• Verzorgen van consumptiebonnen voor de scheidsrechters op de wedstrijdavond 
• In gesprek blijven met scheidsrechters over hun ervaringen al scheidsrechter 
• Organiseren van bijeenkomsten aan het begin van het seizoen met ideeën en spelregelwijzigingen. 
Ik heb bovenstaande in één functie gedaan. Dat wil niet zeggen dat dit ook 1 functie hoeft te blijven.  
Wanneer je meer wilt weten over de functies kom dan naar me toe. 
Mijn wens is dat voor het einde van dit seizoen een gegadigde is / gegadigden zijn zodat we de hele cyclus samen 
kunnen oppakken en je je deze functies rustig eigen kunt maken. Groet, Remko 
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