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En dan gaan we natuurlijk ook beachvolleyballen op ons nieuwe beachvolleybalveld achter de Blijk. Als er genoeg 
animo voor is wil Leon wekelijks daar trainingen gaan verzorgen voor geïnteresseerde jeugd. Binnenkort hierover 
natuurlijk meer. 

Voor het bestuur liggen er ook nog een aantal andere taken te wachten. Meer achter de schermen en voor jullie 
misschien niet altijd zichtbaar, maar wat dacht je van teamindelingen (weer een heuse uitdaging), planning zaal-
huur, jacht op trainers en competitieplanning? Al met al weer een hoop te doen dus. Daar waar het seizoen op 
zijn eind loopt is ieder bestuurslid drukker dan anders. Denk hier eens aan als je gevraagd wordt om voor onze 
vereniging je handen uit de mouwen te steken. Niets gaat vanzelf en iedereen is druk!  

Nou genoeg gemoraliseerd! Ik hoop dat we een mooi eind van het seizoen tegemoet gaan. En daarnaast natuur-
lijk ook een hele mooie lente en zomer, waarin ik jullie ook hoop tegen te komen op het  
beachvolleybalveld. 
 
Aranka 

Voorjaar? 

 

 

 

 

 

 

 

Nu de winter weer voor het grootste gedeelte achter ons ligt en de krokussen en narcissen overal weer hun kop-
jes boven de grond steken, krijg ik nog meer zin in het voorjaar.  

Lekker in de tuin met een kopje koffie, de eerste zonnestralen meepikken dat kan nu al. Weliswaar met je jas 
aan, maar ach…. 

Het voorjaar brengt ook weer een hoop activiteiten voor onze vereniging met zich mee. Natuurlijk gaan we de 2e 
helft van de competitie zo goed mogelijk afsluiten. Daarbij gaat het niet alleen om prestaties maar vooral ook om 
het lekker spelen en de gezelligheid. Dat laatste moet zeker lukken in het  “vernieuwde” sportcafé. Er staat best 
een hoop op de agenda de komende tijd: De week van het sportplezier, een 3 tegen 3 toernooi, een uitje voor 
onze jongste jeugd, een Fan & Fun-feest  en het Buurtvolleybaltoernooi .  

Over de meeste activiteiten lees je meer in deze nieuwsbrief, dus noteer de data in je agenda.  
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5 t/m 13 maart:week van het sportplezier 
Do. 10 maart: thuisronde MB, MC2 en H2 
Vr. 11 maart: toernooi recreanten 
Vr. 18 maart: thuisronde D1, H1, JC1, D2, H2, MA 
Za. 19 maart: toernooi Almere DEF jeugd 
Do. 7 april: thuisronde MC1, JB en JC 
Vr. 8 april: thuisronde D1, H1, MC2, H1, H2, MA 
Za. 9 april: 3 tegen 3 toernooi 
Vr. 15 april: laatste toernooi recreanten 

Za. 16 april: laatste toernooi Weesp 
DEF jeugd en afsluitend uitje. 
Za 23 april: laatste thuisronde en 
Fan & Fun feest voor iedereen. 
Ma. 23 mei: start trainingen beach-
volleybal jeugd. 
4 of 5 juni  (exacte datum binnenkort bekend): Buurt-
volleybal toernooi 
 

Agenda  



In de zomer hebben we een beachveld mogen openen, we 
organiseren het Buurtvolleybaltoernooi en willen als actie-
ve vereniging een 3 tegen 3 toernooi organiseren. In het 
verleden hebben we dit ook gedaan, met succes. Dit jaar 
gaan we het weer doen en wel op zaterdag 9 april. De 
kosten per team zijn €15,-Het maakt niet uit of je wel of 
niet kunt volleyballen. Stel een team samen van minimaal 
3 spelers en kom het gezellig proberen. Heb je een team, 
meld je dan aan vóór 31 maart op ons e-mailadres  
 evenementen@vvnederhorst.nl.  Uiteraard is er een leu-
ke prijs te winnen. Het toernooi zal  beginnen om 15:00 
uur en eindigen omstreeks 18:00 uur. De wedstrijden wor-
den op een kleiner veld gespeeld, aangepast op 3 spe-
lers.  Kortom, heb jij zin om je zaterdagmiddag sportend 
door te brengen met leuke mensen??? Meld je aan! Geef 
in je aanmelding het volgende aan:  Zijn jullie een recrea-
tief team of hebben jullie vaker zaalvolleybal gespeeld? 
Zijn jullie een dames-, heren- of mixteam. Zijn jullie een 
jeugdteam of een seniorenteam? Wij hopen op een mooie 
en goede opkomst en gezellige middag waar iedereen 
tevreden op terug kan kijken. Remko  en Gerjen. 
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Heren 1: In de vorige NEUSbrief gaf ik aan dat Heren 1 mogelijk nog voor PD kon gaan, echter na een moeilijke start in de 2e 

seizoenshelft staan ze nu op een 6e plaats. De heren spelen een wisselend seizoen. Zij hebben tijdens dit schrijven 15 wedstrij-
den gespeeld en 45 punten. De nummer 2 heeft evenveel wedstrijden gespeeld en 59 punten. Uiteraard kan alles nog, maar 
de heren moeten dan wel aan de bak. 
Dames 1 : Dames 1 heeft na een stroeve start de smaak helemaal te pakken. Vrijdag 19 februari jl hebben de dames alweer 
gewonnen met 3-2 van Switch die op een 6e plaats staat. Ze staan nu op een welverdiende 8e plaats. Heel erg knap meiden. Ga 
er voor in de resterende 6 wedstrijden. Als jullie op deze plek eindigen hebben jullie een prima debuut seizoen in de senioren-
competitie achter de rug. 
Heren 2: Deze heren weten dit seizoen maar niet van ophouden. Ze hebben tijdens dit schrijven al 14 overwinningen op een 
rij. Er zitten daar echter ook bekerwedstrijden tussen. De Heren moet maandag 7 maart aantreden in de kwartfinale van de 
beker, thuis tegen Salvo. In de competitie staan zij 3e en staan 7 punten achter op de nummer 1. Dit  wordt echter wel een 
lastige opgave aangezien de heren niet met 4-0 kunnen winnen, maar steeds met 3-1 of 3-2. Vorig jaar na een heel seizoen 
hadden de heren in dezelfde klasse 22 punten waar ze nu, na 3 kwart van de wedstrijden, al 44 punten hebben. 
Dames 2: De dames spelen net als Heren 1 een wisselend seizoen. Tijdens de vorige NEUSbrief konden de dames ook nog voor 
de 2e plaats gaan en zo PD afdwingen. De dames hebben echter wat punten laten liggen en staan nu 5e,  met een achterstand 
van 9 punten op de nummer 2.  De dames kunnen er nog voor gaan. De laatste wedstrijd hebben ze heel simpel met 4-0 ge-
wonnen.  De dames hebben nog 5 wedstrijden te gaan en kunnen dus nog 25 punten halen. Ze hebben een fantastisch en ge-
zellig team, dus pak die punten de rest van het seizoen. 
Recreanten:  Zij hebben het altijd naar hun zin. Ze staan 8e  van de 9 in de competitie. Het mixteam moet nog wel wat aan het 
puntensaldo doen. Zij hebben een saldo van -83. Ze hebben 8 punten na 8 wedstrijden. Vrijdag 11 maart moeten zij weer hun 
opwachting maken voor de volgende spannende avond.  
Alle teams nog heel veel succes in dit seizoen.  Gerjen. 

TC senioren 

3 tegen 3 Toernooi 

Wist je dat…? 
 Heren 2, mochten zij de kwartfinale in de beker winnen,  zij uit 
moeten spelen in Delft. 

 Wij nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe TC senioren, vanaf 1 
juli 2016. 

 Als je iets online koopt, je gewoon even moet checken of dit be-

drijf via de sponsorkliks werkt?  Een percentage    van je aankoop 

gaat dan namelijk naar de club! Kleine moeite en groot plezier! De 

link staat op onze site. 

 Romy (Meisjes A / Dames 1) het afgelopen weekend in 20 uur tijd 

12 sets gespeeld heeft? 

 Zij er daarvan slechts 1 verloren heeft? 

 Dit zeker niet aan haar lag? 

 Dames 2 de laatste wedstrijd ineens een heel jong team had 

staan? 

 Zij heel erg blij waren met de goede hulp van dames 1? 

 Leon beachvolleybal trainingen gaat geven aan de jeugd? 

 Romy (die van die 12 sets..) heel graag een keer de pen wil krij-

gen voor de NEUSbrief? (Misschien de volgende keer???) 

 De laatste thuisronden op zaterdag 23 april zijn? 

 We dan  aansluitend het seizoen afsluiten met ons gezellige Fan 

& Fun feest? 

 We hopen daar zoveel mogelijk van onze leden te zien?  

mailto:evenementen@vvnederhorst.nl
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TC Jeugd D-E-F 
Nog twee toernooitjes te gaan en dan zit het 
seizoen er al weer op. Wat gaat het toch snel 
allemaal. We begonnen met 16 spelers maar we 
kunnen met heel veel trots zeggen dat we nu al 
weer 29 kids hebben. Bijna een verdubbeling. 
Het is dus een gezellige en drukke boel tijdens 
de trainingen op donderdag! Maar het is wel 
hoog tijd dus om alle teams eens te gaan voor-
stellen  
Nederhorst 1: In dit team zitten Sofia, Arlette, 
Daphne en Isabelle. Tijdens het seizoen zijn Ju-
lia, Romaysa en Elvi erbij gekomen. Julia en Ro-
maysa spelen intussen mee en Elvi blijft mee-
trainen met dit team maar ook alvast met de C2 
i.v.m het volgende seizoen. Een leuk enthousi-
ast team, getraind door Nienke (Dames 1), dat 
op weg is naar het laatste niveau (5/6) van de 
Cool Moves Volleybal. Dus nog gezellig 1 jaartje 
bij ons en dan op naar de C-jeugd, samen met 
de kids van N2.   
Nederhorst 2: In dit team zitten Sanne Overes, 
Sanne Oorthuis, Colin, Melissa, Dylan en Fee, 
die ook gezellig vanuit Ankeveen mee is komen 
doen. Dit team wordt getraind door Romy 
(Meisjes A / Dames 1) en is net als Nederhorst 1 
goed op weg naar het laatste niveau (5/6). Maar we zijn heel blij dat jullie ook nog gezellig een jaartje bij ons blijven!  
Nederhorst 3: Bestaat uit Luna, Eva, Julia en Dominique. Dit team speelt keurig op niveau 3 en we zijn af en toe al aan het trai-
nen voor niveau 4. Wie weet lukt het de laatste wedstrijdronde nog. Een beetje pech hebben ze wel gehad want Julia en Domi-
nique zijn er een tijdje uit geweest i.v.m een enkelblessure. Maar gelukkig gaat het nu weer veel beter. Op naar niveau 4, ik 
heb er zin in! 
Nederhorst 4: Is tijdens het seizoen ontstaan omdat er wat nieuwe meiden bij zijn gekomen. Eerst vormden Ilse en Iris nog een 
team met de dames van N3 maar omdat Florien weer teruggekomen is, en Pascalle en Sanne erbij kwamen, werden zij met zijn 
vijven N4. Moet wel zeggen dat jullie het keurig doen met elkaar en dat ik het ook heel leuk vind dat jullie zonder morren heb-
ben ingevallen bij N3 wanneer dat nodig was. Daar ben ik superblij mee en trots op! Oh ja, ook dit team speelt op niveau 3 en 
is op weg naar niveau 4.  
Nederhorst 5: Allemaal nieuwe meiden. Sophie, Serra, Aimee, Marilou en Lizzy. Deze meiden hebben heel veel lol met elkaar 
en zijn heel hard aan het trainen, samen met Monique (Dames 2), om te leren serveren/vangen en gooien. Het gaat elke week 
een stuk beter en ik heb er vertrouwen in dat aan het eind van het seizoen het bij iedereen lukt. Wat ook heel leuk is is dat 
jullie zo enthousiast zijn en blijven. Coaches bedankt! Sinds januari is Michelle erbij gekomen. En daarnaast traint Reemaz, 5 (!) 
jaar, ook vaak met jullie mee. Zet hem op meiden, en dan volgend jaar weer een niveau hoger!  
Dit waren de teams. Zoals ik al zei, nog twee toernooien en dan zit het seizoen er al weer op. Op 16 april gaan we dit seizoen 
leuk afsluiten. Hoe, dat horen jullie nog! We zullen hier zeker verslag van geven in de laatste neusbrief van dit jaar!  
Nog heel veel plezier deze twee maanden. Groetjes, Helga  

 

Na het succes van vorig jaar staat van 5 tot en met 13 maart opnieuw het sportplezier van 
vooral kinderen centraal in de Week van het Sportplezier. Een mooi moment om als club activi-
teiten te organiseren die bijdragen aan het plezier in en om het veld! Dat verhoogt niet alleen 
de sfeer, maar draagt ook bij aan de betrokkenheid van leden en hun ouders bij de club. Wij als 
vereniging gaan hier zeker aan meedoen. Tijdens de trainingen van de jeugdleden, die op maandag 7 en donderdag 10 maart 
plaatsvinden, mogen zij een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de training. Tijdens de training gaan we dan leuke vol-
leybal gerelateerde oefeningen doen om te laten zien hoe leuk, maar bovenal, hoe sportief volleybal wel niet is! Dus kijk om je 
heen en neem iemand mee!We hebben voor al onze jeugdleden vanuit de Nevobo een leuke cadeautje ontvangen dus tot 7 of 
10 maart! NB: Voor meisjes C1 en C2 zal deze vriendjes- en vriendinnetjestraining op 17 maart plaatsvinden i.v.m. wedstrijden 
op de donderdag er voor. 

Week van het Sportplezier 



Pagina 4 SEIZOEN 15/16 NR. 3 

Zoals al gezegd door Aranka op pa-
gina 1 is dit een drukke tijd voor het 
bestuur.  Vooral een lastige tijd vind 
ik als TC ABC-jeugd. Ik wil graag van 
iedereen weten wat zijn of haar 
plannen zijn voor volgend seizoen 
en veel leden willen graag eerst 
weten wat mijn plannen zijn voor 
hen. Mijn idee is om vooral heel 
open naar elkaar toe te zijn. Als 
kinderen bij de D-jeugd vandaan 
komen om in de C-jeugd te gaan 
spelen, proberen we om vanaf dat 
moment zoveel mogelijk duurzame 
teams samen te stellen. Kinderen 
die qua leeftijd goed bij elkaar pas-
sen en als team bij elkaar kunnen 
blijven. Natuurlijk zijn daar wel eens 
uitzonderingen, maar over het alge-
meen maken we teams en proberen 
we deze teams zoveel mogelijk en 
zo lang mogelijk bij elkaar te hou-
den. Binnen grotere verenigingen 

heb je vaak te maken met talenten-
teams waardoor iedereen meer op 
zijn / haar eigen niveau kan spelen. 
Voor sommige kinderen een voor-
deel, maar niet voor iedereen altijd 
leuk denk ik. Maar goed, daar hoe-
ven wij als kleine vereniging ook 
niet echt ons hoofd over te bre-
ken…. Het blijft wel een uitdaging 
om de teams weer gevuld te krij-
gen. Want ik kan hele mooie plan-
nen hebben met mijn duurzame 
teams, er kunnen altijd kinderen 
zijn die besluiten te stoppen met 
volleybal om wat voor reden dan 
ook. Dan vallen er toch gaten die 
gevuld moeten zien te worden. Dit 
is het geval bij beide jongensteams. 
Dat kost mij wel wat hoofdbrekens, 
maar dat hoort er bij. Ik zal in ieder 
geval mijn uiterste best voor ieder-
een doen om volgend seizoen weer 
fijn te kunnen volleyballen. Ik houd 

jullie op de hoogte. Op dit moment 
is de competitie in ieder geval nog 
lekker aan de gang. Er wordt leuk en 
goed gespeeld door de verschillen-
de teams en ik houd zelfs voorzich-
tig rekening met weer een paar 
kampioenschappen…. Als straks de 
competitie is afgelopen en we geen 
zaaltrainingen meer hebben, kan 
iedereen zich weer uitleven op het 
beachbolleybalveld achter de sport-
hal. Van 23 mei t/m 4 juli zullen er 
wekelijks op de maandagavond trai-
ningen voor de jeugd gegeven wor-
den. Het is de bedoeling dat dit in 
twee groepen gedaan wordt. Leon, 
onze voormalige voorzitter, heeft 
hier al een mooi plan voor opgezet. 
Binnenkort horen jullie meer en 
kunnen jullie je inschrijven voor 
deze trainingen. Ik wens iedereen 
nog  heel veel sportplezier de ko-
mende tijd! Monique 

TC Jeugd A-B-C 

Het is al te lang geleden dat deze rubriek in de NEUSbrief stond. Daar ben ik debet aan. In de laatste NEUSbrief 
van vorig seizoen, heb ik de pen gekregen van mijn neefje Oscar. Het was confronterend te lezen dat hij toen 
uitgebreid uit de doeken deed dat ik als enige van de familie Gillissen nog nooit kampioen geweest ben. En ik 
kan jullie zeggen dat ik tot op heden toch best een flinke carrière heb. Ik was acht toen ik begon bij de mini’s en 
als je nagaat dat ik nu 43 ben en ik slechts een jaar een “sabbatical” had…. . Toch denk ik dat dat kampioenschap 
nog een keer gehaald wordt. Dit seizoen zal het niet gebeuren, maar we komen er steeds dichter bij. Voor dege-
nen die mij nog niet kennen, mijn naam is Maarten Gillissen en ik speel al heel lang als middenaanvaller in het 
eerste van vv Nederhorst. Naast actief volleyballen, ben ik ook al lang in het bezit van mijn scheidsrechters licen-
tie. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een lans te breken voor de scheidsrechter. Want als actief vol-
leyballer moeten wij ons realiseren dat er geen wedstrijd gespeeld kan worden zonder scheidsrechter. De NeVo-
Bo heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd om het eenvoudiger en aantrekkelijker te maken om de licentie te 
behalen. Ook hiervoor geldt, vele handen maken licht werk. Jarenlang ben ik scheidsrechter coördinator ge-
weest, ik weet als geen ander hoe lastig het is om toch alle wedstrijden gespeeld te krijgen. Zeker in deze tijd 
waarbij het aantal jeugdteams het aantal seniorenteams overstijgt, is de behoefte aan scheidsrechters groot. 
Dus hierbij een oproep aan een ieder die nog geen scheidsrechter is, laat je eens door mij of onze huidige 
scheidsrechter coördinator Remko informeren. Een exponent van een scheidsrechter die zijn licentie online ge-
haald heeft, is Gerjen. Je ziet hem steeds vaker met plezier een wedstrijd leiden. Daar word ik vrolijk van. En zo 
is er zeker nog een aantal gemotiveerde te noemen, gelukkig zijn ze er nog. Voor al die scheidsrechters geldt, er 
kan een moment komen dat je voorgedragen wordt voor Scheidsrechter van het Jaar Wijdemeren. Die titel is 
mij eens ten deel gevallen en hierbij mijn knipoog naar mijn neefje! Misschien toch ook nog eens goed om te 
verwoorden waar ‘die neus’ vandaan komt. Want in Heren 1 is ‘neus’ een teken waarbij we een aanvalscombi-
natie afspreken. Deze combinatie wordt voornamelijk gespeeld door de spelverdeler en middenaanvaller. Het is 
een snelle bal waarbij het belangrijk is dat de pass goed met juiste snelheid bij de spelverdeler komt, de midden-
aanvaller snel aan komt lopen, in de lucht hangt, zodat de spelverdeler de bal tegen de hand van de middenaan-
valler speelt. Een snelle aanval om de tegenstander te snel af te zijn. Kom eens bij een thuiswedstrijd van Heren 
1 kijken dan zal ik het u nog eens voordoen! De beurt geef ik door aan Dave van Houten, actieve speler van de 
Recreanten. En wat velen niet weten, hij heeft op topniveau sport bedreven. Hij kan ons daar vast wel wat leuks 
over vertellen. Groet, Maarten. 

Ik geef  de NEUSbrief  door aan…  Maarten Gillissen 
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