
NEUSbrief 
14-06-2020 Nieuwsbrief van VolleybalVereniging Nederhorst, 10e jaargang 

4

 
Zaterdag 18 april 2020 zou de laatste speeldag zijn 
van seizoen 2019/2020, inmiddels een kleine twee maanden terug. Dan 
zou het het Fan&Fun Feest hebben plaatsgevonden en hadden we ie-
dereen die haar of zijn bijdrage geeft aan de vereniging door ons te 
sponsoren, door te coachen, te scheidsrechteren, training te geven, 
iets wil organiseren, website onderhoudt, zorgt voor de oud-papier 
dagen, gastvrouw/heer zijn in de Blijk, bestuursactiviteiten doet, die ik 
nu misschien nog vergeet, kunnen bedanken voor datgene wat diegene 
doet. 
 
Samen het jaar afsluiten, het gaat er nog niet van komen. Wel gaan we, 
24 juni, iedereen bedanken die op haar of zijn manier een bijdrage le-
verde aan de organisatie van de vereniging. Die mensen ontvangen van 
Monique een uitnodiging hiervoor.  
 
Fijn is dat de jeugd die dat leuk vindt, kon starten met beachvolleybal. Eerst strak verdeeld, nu mogen 
ze al wat losser in het veld staan. Misschien dat er ook nog wat voor de senioren komt, dan wel vol-
gens de corona-regels, dat hangt af van het enthousiasme voor deelname. Als het goed is, zijn de 
aanvoerders hierover benaderd. En zo wordt er voortdurend naar mogelijkheden gekeken. Let dus op 
berichten van aanvoerders en reageer bijtijds. 
 
Na het filmpje ‘De verbinding door een bal’, dat door Helga gemonteerd werd en positief was ontvan-
gen, zal deze uitgave in het teken staan van ‘the challenge’ die door Monique is ontwikkeld en ver-
zorgd. Hoe bracht jij de tijd door tijdens deze corona invasie? Je mocht reageren met foto/film of 
tekst. En dat leverde leuk materiaal op!  
Lees er lekker op los en kijk naar de leuke bijdragen. Het juryverslag zal apart vermeld staan. Ook de 
prijswinnaars van deze challenge zullen op 24 juni hun prijs in ontvangst mogen nemen.  
 
Degenen die we de 24e juni niet meer zien en pas weer na de vakantie: blijf gezond, leef volgens de 
richtlijnen voor jezelf en voor ‘de ander’. Heb het goed met elkaar deze zomer, ondanks of dankzij. 
We hopen na de zomer weer meer ruimte te krijgen om de dingen te doen die zo gewoon waren, 
waaronder een lekker potje volleybal! 
 
Namens het bestuur, 
 
José Neering 

Uit de pen van de voorzitter… 
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 #Stayathome Challenge 

Ja, leuk bedacht die Challenge, maar wat ga ik daar nou in 
vredesnaam voor bedenken… Velen hadden er moeite mee 
en ook ik zelf dacht eerst: ‘Tja…. Zo leuk is het  allemaal 
niet dat gedwongen thuis zitten, thuis werken, weinig con-
tacten, geen sociaal leven…’ 
En toch was er een aantal mensen dat met hele leuke in-
zendingen kwam, die het positieve er uit wist te halen en er 
iets origineels van gemaakt heeft, leuk! Ik werd er blij van 
en positief! Daarom voor jullie nu al deze leuke inzendin-
gen in de NEUSbrief om er ook, net als ik, iets positiefs uit 
te halen! 
Ook onze sponsoren krijgen  in deze NEUSbrief de gelegen-
heid zich aan ons te presenteren. Een deel doet dit door 
zijn/haar verhaal te vertellen en anderen vonden het vol-
doende hun logo geplaatst te zien.  Allebei goed natuurlijk, 
wij zijn sowieso superblij en –trots op onze sponsoren! Tot 
slot: Veel dank aan de inzenders en veel lees– en kijkple-
zier!  Monique 

Anita van den Bosch, trainster en coach van Dames 3 
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We zouden in de mei vakantie naar Valencia op vakantie. Dat ging natuurlijk niet door. Er zijn ergere dingen! Dus 

gebruik maken van deze tijd! We hebben samen met Sanne en Bram “onze voortuin opknappen“ als project geno-

men voor de mei vakantie. Werk laarzen aan en gaan!   Sanne hielp meedenken in het in het ontwerp en maakte 

een mooi schets. 

Klik hier voor het filmpje dat Sanne en Femke inzonden 

Sanne (MC1)  en Femke van Leeuwen (coach MC1) 

 

Berko is een winkel met alles voor in-en-om het huis. 

Genieten van het buitenleven! 

In onze fysieke winkel is een enorm assortiment van o.a. 

bezems en bijlen, tuingereedschap, maar ook laarzen en 

klompen, werkkleding en ijzerwaren. Beitsen en kwas-

ten, schroeven; Wil je een mooie nieuwe schutting, dan 

kun je bij ons terecht. Zie hieronder een foto van een 

schutting van  1 van de volleyballeden. Geheel gemaakt 

met de producten van Berko. 

Op onze webshop www.berko.org  vind je ook een assor-

timent van wat wij verkopen. Kom maar eens kijken wat 

er allemaal te koop is. 

Wil je met Oud-en Nieuw gaan knallen dan kan dat ook 

omdat we afgelopen jaar zijn begonnen met vuurwerk-

verkoop. Als je in de voorverkoop koopt kun je bijzonder 

mooie extra’s gratis artikelen scoren; 2 halen 1 betalen, 

combideals etc. Dit kun je terug vinden op onze websi-

te www.berkoknallers.nl, deze zal medio september 

weer actueel zijn. 

Gelukkig hebben 

wij, zoals de mees-

te bouwmarkten, in 

deze verschrikkelij-

ke tijd van 

“Lockdown”, van-

wege het COVID-19 

virus, een behoor-

lijke aanloop. 

Ook de lokale be-

volking weet ons 

weer te vinden, 

waar we enorm blij 

om zijn. We hopen 

natuurlijk dat deze 

klanten onze weg 

zullen blijven vin-

den ook nadat het 

“normale” leven weer is opgepakt. 

Wij wensen iedereen veel sterkte (natuurlijk  veel klus-

sen) en gezondheid voor de aankomende tijd! Lucia 

Berko, sponsor Heren 1 

https://youtu.be/BUexyjACEYo
http://www.berko.org/
http://www.berkoknallers.nl/
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 Simone van der Meer (D1) 

Tja hoe begin je met een stay at home challenge…. Ik vond het maar een moeilijke opdracht maar ga er toch maar 

even wat van proberen te maken. De Corona heeft ons hele leven overhoop gegooid. Op 12 maart kwam mijn 

man Ton thuis, hij is werkzaam bij het Concertgebouworkest en is inmiddels al ruim 10 weken thuis. We hadden 

afgelopen winter al besloten om een overkapping te bouwen en hiervoor in januari alles al besteld. Dit werd dus 

in de eerste week thuis geleverd. De benodigde vergunningen waren klaar dus kon de schroeffundering eind 

maart worden ingebracht. Daarna kon het bouwen beginnen. Een goede vriend van ons had vrij genomen van zijn 

werk om te komen helpen echter hij werkt in het ziekenhuis… je begrijpt het al dat feest ging niet door…. Dan zelf 

maar aan de slag. Ik had nog nooit getimmerd en gezaagd. Maar samen ben je sterk en we hebben het gefikst 

met z’n tweetjes ik moet zeggen het is aardig gelukt. Ondanks de vele haken en ogen. Zo was de bouwtekening 

niet volledig, bestond uit 17 pagina’s waarvan pagina 3 en 4 miste dus heel veel rekenwerk en toch alles zelf op-

gelost.  Op 21 april hebben we de laatste hand gelegd aan de glazen schuifwand.  

Inmiddels is er ook een nieuwe poort gekomen, zijn 

de lichtplaten op het dak van de loods vervangen, de 

schutting vervangen, de ark geschilderd,  nieuw terras 

aan de waterkant en ook nog een bewateringssys-

teem waar op dit moment nog aardig aan gewerkt 

wordt.  Ik moet zeggen dat we in de Corona tijd veel 

tijd thuis door moesten brengen zonder sociale con-

tacten, sporten, zingen, werk. Dan heb je tijd genoeg 

om alles eens op te knappen. Want ook ik mocht nog 

maar 2 dagen naar kantoor. Het heeft ons ook veel 

woonplezier gebracht.  

Jammer dat we nog steeds niet kunnen ballen. Ik mis 

het samen sporten en de contacten. Je wereldje 

wordt zo klein. Maar dat heeft iedereen.  We hebben 

1x met het team gezoomd dat was erg leuk. Ze stelde voor om van huis te ruilen in de vakantie zodat je toch nog 

in een andere omgeving komt. LOL….LOL….., Aranka riep gelijk Simoon ik ga in jouw huis… hahaha…. Nou ik dacht 

het niet als we niet op vakantie mogen en kunnen dan blijven we lekker thuis. Alles hebben we eigenhandig opge-

knapt.   

Ook ging het zingen vanaf dag 1 Corona niet meer 

door, kerken gesloten. Onze dirigent Bruce Skinner had 

al aangegeven dat hij weg zou gaan, omdat hij meer 

tijd in Florida wilde doorbrengen met zijn vrouw. Hij 

had zelf een nummer van Jeroen vd Boom gearran-

geerd naar een koorversie. Daar waren we heel druk 

mee voor de Corona tijd. Zijn afscheidsconcert zou in 

april plaats vinden in de Dillewijn te Ankeveen. Ook dit 

alles is afgelast. Maar hoe neem je afscheid van een 

dirigent in Corona tijd? Hij was al 10 jaar verbonden 

aan All Directions. Iemand heeft de stoute schoenen 

aangetrokken en een verzoek aan All you need is love 

ingezonden. Dit verzoek werd op 18 mei geaccepteerd. 

Op hele korte termijn… 19 mei vóór 13uur, moesten er 

filmpjes ingezonden worden. Dus maandagavond kre-

gen we piano muziek en is er een filmpje gemaakt 

(horizontaal) door mijn dochter en ingestuurd….  
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1 van mijn favoriete uitjes is een dagje naar de sauna. Heerlijk fris en fruitig en op en top ontspannen weer naar 
huis. Verder ga ik in de vakanties vaak een nachtje in een hotel logeren met Luna. We zijn in Breda, Maastricht, 
Arnhem en aflopen Kerstvakantie in Rotterdam geweest. Via een tip van mijn collega heb ik ontdekt dat je hotelka-
mers hebt met een sauna. Dus 2 vliegen in 1 klap: Luna en ik hebben genoten van de stad Groningen én een nacht-
je weg inclusief wellness. Ik kan het iedereen aanraden.   
Klik hier voor het filmpje van Sandra. 

Sandra Gorter (sponsorcoördinator) 

Familie Jansen (H3, TC DEF jeugd, trainers) 

Pfff wat een stress. Je hebt al 10 weken niet gezongen en je hebt geen steun aan elkaar. Het koor, bestaande uit 50 

personen (mannen en vrouwen) zingt 7 stemmig. Ieder moest zijn eigen stem inzingen en de redactie zal alles aan 

elkaar knutselen. Op 20 mei moest een deel (max 25 personen) naar het buitentheater in Bloemendaal voor de 

opnames. Bruce werd toen thuis opgehaald en verrast in het buitentheater. De uitzending was afgelopen zaterdag 

de 23ste. Op de verjaardag van Bruce zelf. Wat een feest… om nooit te vergeten. Hij was zichtbaar geëmotioneerd.   

https://youtu.be/4fj9641-z1c
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Therm Groep, sponsor Dames 2 

De Thermgroep is een groep installateurs die tijd en kennis met elkaar delen. We leveren klimaatoplossingen 

voor particulieren en bedrijven. Denk hierbij aan airconditioning, warmtepompen en cv techniek. 

Hoe beïnvloed Corona ons bedrijf: 

De mensen zijn nu meer thuis. Dit maakt dat thuisklimaat nog belangrijker is geworden. Wij zien dan ook een 

constante vraag naar airconditioning / warmtepompen voor bovenverdiepingen maar ook woonkamers. Onze 

zakelijke klanten hebben nog geen opdrachten gecanceld maar plannen  meer en meer vooruit.   

Maatregelen: 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Wij waren altijd al zeer gericht op hygiëne, voor nu houden we 

naast optimale hygiëne uiteraard extra de 1,5 meter in acht.  

Toekomst: 

De vraag naar airconditioning, warmtepompen en andere klimaatoplossingen zal blijven bestaan. Wij dagen ons-

zelf uit om meer te doen dan een basic-oplossing. Wij zorgen voor uw optimale comfort op maat. Dit op een wij-

ze dat het er ook mooi uitziet, tegen een reële prijs met een hoge service graad. 

Ons klantenbestand is verspreid over het land. Onze ambitie is om vooral ook in Wijdemeren/Nederhorst den 

Berg onze diensten te verlenen, dicht bij huis. Zodat onnodig reizen voorkomen wordt. We zien gelukkig dan ook 

dat we worden aanbevolen door onze huidige klanten uit Nederhorst en omgeving en dat daarmee onze lokale 

aanvragen groeien. 

Lydi Bloemsierkunst, sponsor 
recreanten 

Thuizbij kinderopvang, sponsor 
MC1 
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DEF jeugd, collage Helga Jansen 
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Corona-wijs 
Een oprukkend virus, dat zich heeft verspreid vanuit een 
klein plaatsje in China tot een aardbol -dekkende bedrei-
ging. Het corona-virus ook wel covid-19 genoemd.  
Mijn ervaringen met of over het virus heb ik al eerder 
met jullie gedeeld in de ‘pen van de voorzitter’ berich-
ten. Vreemde maanden zijn gevolgd. Veel thuis zijn, wei-
nig mensen zien. Boodschappen doen werd een uitje. 
Gelukkig was er nog de fiets en leef ik in Nederhorst, 
waar de ruimte nog aanwezig is. 
Kwetsbaren uit mijn directe omgeving zijn gespaard ge-
bleven. Ik hoop dat dit voor velen van jullie mag opgaan. 
En dat het zo blijft. Dat de huidige tendens zich doorzet, 
zodat het normale leven weer in zicht komt en blijft. 
Wanneer zullen we weer handen schudden, zal 3x kus-
sen nog terugkomen en hoeveel ruimte zullen we om 
ons heen willen houden om ons op het gemak te voelen. 
In de basis zal er vast een en ander veranderd blijven. 
Terug naar het virus: wat nou als we eens kijken naar 
wat dit teweeg heeft kunnen brengen in zo’n korte tijd. 

De boodschap van dit virus is niet zo fijn, het bracht ziek-
te en overlijden met zich mee. Een akelige ziekte! Be-
nauwdheid is zwaar! 
Stel nou toch eens voor dat dit virus iets positiefs zou 
zijn. Waardevol voor mensen. En met hetzelfde tempo 
kan worden verspreid over de aardbol? Omdat iedereen 
er met dezelfde intentie naar kijkt. Nu niet om te voor-
komen, maar juist om wel te verspreiden? Het zou nog 
sneller gaan! 
Wat nou, als we met elkaar besluiten om een boodschap 
rond te sturen waarbij alle mensen er wat beter van 
worden of waardoor oorlog en ruzie een tijdje stil komt 
te liggen. Zoiets als de kracht dat Kerstmis heeft, omdat 
dat feest over de gehele aarde min of meer gevierd 
wordt. 
We bepalen dat er een virus rondgaat dat ons allemaal 
iets goeds brengt en dat zich verspreidt op dezelfde ma-
nier zoals corona dat deed. Dan zouden we opnieuw 
naar een nieuwe wereld kijken, maar dan één met min-
der angst en narigheid. Een wereld met toekomst! José 

José Neering, recreanten 

Tjeerd en Monique (D1) 



Arens Makelaars, sponsor Meisjes B1 

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 (binnenkort even uit de lucht voor een refresh) 
en like ons op  
Facebook  of instagram 

Colofon 
De NEUSbrief is de nieuwsbrief van Volleybal Vereniging Nederhorst. Deze wordt  4 keer per jaar per e‐mail uitgegeven. 
Voorzitter: José Neering voorzitter@vvnederhorst.nl Ledenadministratie: Simone van der Meer  ledenadministra-
tie@vvnederhorst.nl; Penningmeester: Niels Korver  penningmeester@vvnederhorst.nl; TC Senioren: Miranda van Heijst en 
Anne-Marie Blaauw tc_senioren@vvnederhorst.nl; Wedstrijdsecretariaat en scheidsrechtercoördinator: Remko van ‘t Klooster 
wedstrijdcoordinator@vvnederhorst.nl; TC jeugd ABC: Mirjam Borstlap  tc_abcjeugd@vvnederhorst.nl; TC jeugd DEF :Helga 
Jansen tc_defjeugd@vvnederhorst.nl Sponsoring: Sandra Gorter  sponsoring@vvnederhorst.nl Website: www.vvnederhorst.nl 
Webmaster: Tjeerd Wouters  webmaster@vvederhorst.nl ; Redactie NEUSbrief: Monique Schoordijk: Kopij sturen naar: com-
municatie@vvnederhorst.nl 
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Mardy Eckhardt, recreanten 

Hiermee blijf ik hopelijk fit voor volgend seizoen!  
Spiegelplas over.  

Het juryrapport 
Het oordeel van de jury is kort en krachtig, zij 
waren het er unaniem over eens: het aangele-
verde materiaal was TOP!! 
Wat een leuke mensen zijn er toch bij de ver-
eniging.  
Allereerst moet gezegd worden dat de foto-
collage van de DEF-jeugd een ere-vermelding 
verdient, superleuk gedaan Helga! 

Dan de prijswinnaars…. 
Op de derde plaats:  een suppende Mardy, die 
voldoende corona-afstand nam op het water 
Op nummer 2: Anita laat zien hoe je jezelf zo-
wel fysiek als mentaal kunt ontspannen, on-
danks of dankzij corona. 
En dan op een welverdiende eerste plaats: San-
ne en Femke, na de teleurstelling positief en als 
een -familie- team aan de slag in de eigen tuin! 
Wat een leuk filmpje! 
 
Bij deze willen we iedereen bedanken voor de 
leuke inzendingen en de prijswinnaars uitnodi-
gen op woensdag 24 juni vanaf 19.30 uur op 
het terras van Sportcafé de Blijk om jullie prijs 
in ontvangst te nemen. 
De jury 

Vrijwilligersavond: Woensdag 24 juni vanaf 
19.30 uur op het terras van Sportcafé de Blijk! 
Laat even weten of je komt .  
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