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Eerst maar eens dit seizoen afronden. We zijn pas net over de 
helft, maar het is zo weer april, zeker voor mijn gevoel omdat 
al een soort vervroegd voorjaar lijkt aangebroken. Dames 1 
ligt in de competitie lekker op koers voor een nakend 
(@Simone ;-)) kampioenschap. Vol zelfvertrouwen stevent dit 
team af op de titel in de 3e klasse. Andere teams knokken nog 
in de onderste regionen van hun ranglijst om het hoofd boven 
water te houden. 
De jeugdteams zijn pas net begonnen aan een 2e ronde met 
nieuwe kansen voor alle teams. Sportief blijft de doelstelling 
om volgend seizoen in elk geval bij de dames weer 2 teams in 
de competitie te kunnen vormen.  
Tegelijkertijd zal bij de herentak hard gewerkt moeten worden 
om de nu bestaande 3 teams in tact te houden. Voor de  
jeugdafdeling weinig zorgen, volleybal is met stip de 2e  
teamsport binnen onze dorpsgrenzen, iets waar we met recht 
trots op kunnen zijn.  
 
Noteer vast in de agenda zondag 15 juni! Met “de voetbal” 
zijn we overeengekomen dat het jaarlijks BVB toernooi ook op 
het nieuwe complex doorgang kan vinden. Geen einde dus 
voor een o zo belangrijke activiteit van onze  vereniging.  
 
Het bestuur wil opnieuw een feestelijk slottoernooi (laten) 
organiseren voor jong en oud van de vereniging en dit  
wederom ophangen aan een thema. Ik vertrouw erop dat het 
zaterdag 5 april net zo gezellig wordt als het  
K(r)oningstoernooi van vorig seizoen! Kortom, helemaal het 
einde. Hè daar begin ik weer. Stop er nou eens mee man. 
 
Groet 
Leon 

Nieuws van de voorzitter 
 
Einde(loos) 
 
“Dit is het einde, dat doet de deur dicht”… de bekende tune van het 
populaire Stuif Es In, waarmee dit kinderprogramma in de jaren ‘70/’80 
werd uitgeluid. Voor iedereen onder de 40, zoek het maar eens op in 
Youtube. Een toepasselijke tekst ook voor een voorzitter die afscheid 
neemt. Maar zoals meer dingen in het leven blijft de deur vaak nog héél 
lang op een kier staan. Bovendien, als de ene deur dichtgaat, opent er 
zich elders ook altijd wel weer eentje, of niet soms? Nog maar niet te 
spreken over draaideuren… Enfin mijn voornemen is in elk geval om in 
2014 niet de achterdeur uit te glippen, maar netjes de sleutels over te 
dragen. Dus geen einde, maar een nieuw begin, zowel voor een nieuwe 
voorzitter als voor mijzelf.   

 

BVB 
zondag 
15 juni 
2014 

Wij zoeken voor het 

Buurtvolleybaltoernooi: 
-Prijzen voor de loterij. Dit kan van  

alles zijn. Denk aan leuke gadgets,  

promotionele artikelen van bedrijven 

(zoals paraplu's, pennen, keycords) etc. 

Deze kun je afgeven bij Monique      

Stoker of Angelique van Dijk. 

-Vrijwilligers voor de bar, keuken, 

loterij, muntenverkoop en vele andere 

activiteiten (denk aan op- en afbouw 

van de velden). Je kunt je al opgeven 

bij Angelique van Dijk 

(rowdy.angelique@tiscali.nl)  

mailto:rowdy.angelique@tiscali.nl


Note van de penningmeester 
Op 27 januari a.s. wordt de 2e helft van de contributie 
geïncasseerd! 

Fan & Fun-feest 2014! 

Houd zaterdag 5 april 2014 alvast vrij in je agenda! Dan zal het inmiddels jaarlijks terugkerende 

Fan & Fun-feest plaatsvinden. Tijden zijn nog niet exact bekend, maar in ieder geval zal het een 

middag- en avondprogramma zijn. Het belooft weer een gezellig feest te worden. Dit feest is 

voor jong en oud. Ook ouders zijn van harte welkom! Over de tijden en inhoud van de dag volgt 

nog correspondentie via de mail. 
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Jeugd A-B-C 
Voor de Jeugd is de tweede helft van de competitie 
begonnen. De eerste helft is goed afgesloten, met   
natuurlijk als  echte  klapper het kampioenschap van 
meisjes A. Ongeslagen doorliepen zij de competitie en 
al op 12 december mochten zij zichzelf kampioen   
noemen! Nogmaals van harte gefeliciteerd meiden!  

De 2e helft van de competitie zijn zij goed gestart met 
een 3-1 overwinning, dus de verwachtingen zijn hoog 
gespannen….  
Meisjes B heeft er al weer drie wedstrijden op zitten. 
Twee gewonnen en helaas één verloren. Mix C is het 
seizoen ook goed gestart met een gelijkspel tegen hun 
grote concurrent Lovoc. De tweede wedstrijd, thuis, 
kwamen zij prachtig voor de dag in een geheel nieuw 
tenue. Blakend van zelfvertrouwen in hun nieuwe   
outfit walsten zij met  4-0 over tegenstander Afas-Leos 
heen.  Goed bezig heren en dames!  

Meisjes C lijkt nu ook de smaak te pakken te krijgen.  
Zij begonnen thuis met een gelijkstand en afgelopen 
zaterdag  wonnen zij keurig met 3-1 van Allvo! Heel 
goed meiden! Ga zo door!  Ik wens alle jeugd heel veel 
succes deze tweede helft van de competitie! Monique 

Het Buurtvolleybaltoernooi dit jaar op zondag 15 juni 
wordt georganiseerd? 

Je dus nu al kan nadenken over de formatie van je 
team? 

Als je zelf niet meedoet het heel gezellig zou zijn als je 
een paar uurtjes wilt helpen? 

Als dames 1 kampioen wordt, de voorzitter een        
spannende belofte heeft in te lossen? 

Ze hard op weg zijn naar dit kampioenschap want ze 
staan eerste! 

Heren 3 laatst heel goed aangemoedigd heeft bij        
dames 1? 

Het altijd dezelfde zijn die na de thuiswedstrijden het 
langst in de kantine blijven hangen?  

Als je wilt weten wie dat zijn, zij je van harte uitnodigen 
om ook eens "te blijven plakken" 

Dat je tijdens de thuisrondes altijd via facebook op de 
hoogte wordt gehouden van de laatste nieuwtjes 

Onze website is vernieuwd  
De Grote Clubactie maar liefst €1679,10 heeft opge-

bracht 
Onze topverkoopster Mandy de Ridder (125 loten!!!) 

ook nog eens een prijs heeft gewonnen bij de Grote Club 
Actie zelf 

Dit een entreekaartje is voor Walibi met overnachting 
Joep Mafait wel 3 boekjes bijna vol had, dus aan heel 

veel deuren heeft gebeld en maar liefst 81 loten heeft 
verkocht 

 Nederhorst 3 het best verkopende team was met     
samen 97 verkochte loten          

Wist je dat 

Opbrengst Grote Club Actie: €1679,10!  

Joep  
Mafait 
(Mix C)
verkocht 
maar liefst 
81 loten! 

Krijn, Erwin, Coen en Jochem (Ned.3) 
verkochten samen 97 loten  
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19 December van het afgelopen jaar was er voor alle jeugd en hun ouders een  
gezellig Kersttoernooi. Niet iedereen kon aanwezig zijn vanwege kerstdiners en  
kerstgala’s op school, maar daar is geen ontkomen aan rond die tijd. Desalniettemin 
liep er zo’n 70 man rond, tussen de 6 en 70 jaar oud, en was het een gezellige boel. 
De sporthal was in kerstsfeer gebracht en veel kinderen en volwassenen hadden 
hun best gedaan zich leuk uit te dossen. Er waren 10 teams, jeugd A t/m F en ouders 
door elkaar, met namen als “Kerstmuts”, “Zuurstok”, en “Engel”. Iedereen deed zijn 
best, op eigen niveau, en ik hoop dat men het net zo leuk vond als het er uit zag. 
Bakkerij de 7 Heerlijkheden had lekkere kerstchocolaatjes voor het mooist geklede-
meisje van de avond: Summer. Ook voor het winnende team was er iets lekkers van 
de bakker. Hartelijke dank aan Bakkerij de 7 Heerlijkheden! 

Kersttoernooi 

Karlijn Bolt is 13 jaar en speelt bij meisjes B. Daarnaast 
traint zij ook nog bij de volleybalschool in Huizen. Dit is 
een door volleybalvereniging Prima Donna Kaas opge-
zette opleiding voor talentvolle spelers. Omdat ik als     
trainster zie dat zij daar heel veel leert en omdat ik hoor 
dat ze aan allerlei leuke toernooien meedoet, wilde ik 
haar daar graag wat over laten vertellen in de NEUS.  
Ik stel haar een aantal vragen: 
Hoe lang speel je al bij de volleybalschool? 
Dit is mijn 3e seizoen. 
Hoe ben je daar terecht gekomen? 
Sanne (van der Linden) heeft mij destijds gewezen op 
het RTC (red: Regionaal Talent Centrum) in Hilversum. 
Ik heb daar samen met Romy Coers (MB) en Mieke de 
Hollander (MB) meegedaan aan de selectie. Omdat ze 
daar toen niet meer genoeg mensen hadden is dit RTC 
opgeheven. Ik ben vervolgens door Prima Donna Kaas 
Volleybalschool benaderd en gevraagd of ik daar mee 
wilde doen aan de selectie. Dat heb ik gedaan en ik 
kwam er doorheen. Nu speel ik daar dus inmiddels voor 
het derde seizoen. Ieder jaar moet ik weer opnieuw   
selectie doen dus dat is best spannend. 
Hoe vaak train je? 
De training daar is iedere zondag, 3 uur lang. 
Spelen jullie ook wedstrijden? 
Ja,  ik speel in een meisjes C team. We hebben al eens 

gespeeld tegen een team van een RTC en meegedaan 
aan een toernooi in Maastricht. Daar speelden we niet 
alleen tegen Nederland, maar ook tegen Duitsland,  
België en zelfs Roemenië. In de zomervakantie van 2013 
ben ik 4 dagen naar Wenen geweest. Hier werden veel 
verschillende sporten gedaan, waaronder ook volleybal 
(red: Het Worlds Sport Festivals Wenen). We speelden 
daar tegen teams uit Oostenrijk, Turkije en Frankrijk. 
(red: het meisjes C team, waar Karlijn in meespeelt,  
behaalde daar de 1e plaats!) In de kerstvakantie van  
afgelopen jaar deden we mee aan een internationaal 
volleybaltoernooi bij Dynamo in Apeldoorn. 
Daar hadden we o.a. China als tegenstander. We zijn op 
de 4e plaats geëindigd. 
Zou je hier nog lang mee door willen gaan? 
Ja, ik wil dit heel graag blijven doen. Ik vind het alleen 

Interview met Karlijn Bolt 

Boven: Summer (Nederhorst 6) 

Links: Romy (MB), Lisa (MC), Rowdy en Mirjam (nieuwe recreant) 
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Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Loes Kruijswijk (recreanten) 

Jeetje, dacht ik, nu ben ik de    
pineut, om een stukje te schrijven 
voor De Neus. Ik, Loes, getrouwd 
met Rob “de scheidsrechter”. 
Rob, die ook veel voor Nederhorst 
gefloten heeft. Die gekend werd 
met zijn manier van kijken en zijn 
gele kaart snel pakte! Maar ja, als 
kok bij de marine (beroepsmilitair) 
dan weet je het wel. Ik moest       
’s morgens ook op apèl (geintje!)
Hij was trotse opa en vader, één 
dochter en twee zoons, vier klein-
kinderen. Onze jongste zoon is 20 
jaar geleden overleden.  
Mijn andere zoon woont in  
Haaksbergen. Onze dochter 
(Simone, D1)) woont gelukkig vlak 
bij mij. Mijn volleybal carrière  
begon toen ik ongeveer 36 jaar 
was. Mijn man en zoons zaten 
toen op voetbal, bij SV Radiostad 
te Hilversum. SV Radiostad ging 
een nieuwe tak van sport  
aantrekken en dat werd dus  
volleybal. Er werden moeders  
gevraagd van de F-jes, dat lukte. 
Maar het was voor korte duur, te 
weinig dames, daardoor stopte 
het al weer snel. Dat vond ik erg 
jammer… Toen ben ik overgestapt 
naar volleybalvereniging VIF. Daar 
heb ik heel wat jaartjes gespeeld. 
Ook bij VIF was het na een paar 

jaar niet meer zo leuk en ik ben 
toen met een groepje dames naar 
Gemini gegaan. Een wat grotere 
club. Bij Gemini heb ik 20 jaar in 
een team gespeeld, in de 3e klasse 
en zijn we twee keer kampioen 
geworden. Na mijn 66e ben ik  
gestopt met competitie spelen. 
Wel heb ik nog steeds contact 
met de dames uit dit volleybal-
team. Het is nog altijd een heel 
gezellige boel met deze meiden, 
weekendjes weg, etentjes,  
kaartavondjes, veel gezelligheid… 
Het volleyballen was toch nog 
steeds leuk en ik besloot bij VV 
Nederhorst recreatief te gaan  
spelen. Dat was toch wel heel wat 
anders…. Van de recreanten  
werden er dames gevraagd om 
competitie te gaan spelen. Annet 
en ik bleven over. Wij mochten bij 
de heren blijven trainen. Pas later 
zijn er weer meer dames bij    
gekomen. Het jaar daarop bleef ik 
alleen bij de heren over. Het was 
wel hard maar erg leuk. Ook was 
het van: “Loes blokken”…en dan 
riep ik: “dat heeft helemaal geen 
zin! Ik kom toch niet boven het 
net uit, ik spring toch niet hoog 
genoeg“. Het was ook een keer 
dat ik tussen Gerjen en Mark 
stond, dan was het: “blokken!”… 

en ze pakten 
mij dan onder 
mijn oksels, zo 
dat mijn benen 
van de vloer 
kwamen en ik 
bengelde dan 
met mijn benen. Dat was weer  
ontzettend lachen… veel lol heb ik 
bij de heren gehad. De heren spe-
len nu competitie. Er kwamen 
meer dames bij de  
recreanten, dat kwam door het  
50-jarig jubileumfeest. Dus ben ik 
bij de heren weer gestopt. Maar 
als je altijd competitie gespeeld 
hebt dan is het toch wel heel   
anders. Het willen winnen zit in 
mij. Er moet nu nog veel uitgelegd 
worden. Ook de techniek…  
dan sta ik weer stil. Maar ik kijk 
met heel veel plezier terug naar 
mijn volleybaltijd. Ik laat het nu 
over aan mijn dochter en  
kleinkinderen die ook volleybal-
len. Eind van het seizoen stop ik 
definitief met  volleyballen, dan 
ben ik 71 jaar. (het is goed zo!!) 
Natuurlijk zal ik het wel missen. Ik 
ga vast nog vaak bij wedstrijden 
kijken. Dat ga ik zeker doen…  
Heel veel sportgroetjes van LOES. 
Ik geef de Neusbrief door aan… 
ROGIER (H3) 

Wist je dat….? 

Colofon 
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GEZOCHT: voorzitter/TC senioren/scheidsrechtercoördinator / 

coördinator oud papier/zaalwacht. (m/v) 
Voor informatie cq functieomschrijvingen ga naar http://vvnederhorst.nl/nieuws/bestuurlijk-nieuws.html 

Facebook 
Wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws. Zorg 
dan dat je onze facebook pagina's liked. We hebben er twee. 
Eentje die voor iedereen toegankelijk is:  
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst 
en eentje alleen voor volleyballeden toegankelijk:  
https://www.facebook.com/groups/vvnederhorst/ 

http://vvnederhorst.nl/nieuws/bestuurlijk-nieuws.html
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst
https://www.facebook.com/groups/vvnederhorst/

