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dat weer gedeeltelijk heb kunnen oppakken. Helga heeft 

mij gevraagd wel betrokken te blijven bij het Back-to-the-

Future-project en ik heb dat inmiddels toegezegd. Hoe 

mooi zou het zijn als we met zijn allen weer een betrok-

ken vereniging worden met een goede balans tussen seni-

oren en jeugdleden. Blijft nog wel het feit overeind staan 

dat we voor aankomend seizoen nog een nieuwe voor-

zitter zoeken. Dus denk er eens over na en meld je aan! 

 

Afgelopen week hebben we de laatste bestuursvergade-

ring van het seizoen gehad. Weer een gezellige avond 

waarbij we voor het eerst ook Niels Korver mochten ver-

welkomen. Hij gaat het penningmeesterschap van Barend 

overnemen. Super Niels! 

 

Nu blijven er nog een aantal functies binnen het bestuur 

vacant. Mocht je interesse hebben kijk dan eens op de website, daar kan je ook terugvinden welke ta-

ken bij welke functie horen. 

 

Tot slot wil ik Helga, Monique, Remko, Angelique, Peter en Barend bedanken voor de vele gezellige be-

stuursavonden. We voerden soms wat verhitte discussies, maar altijd met een grote glimlach! Dat ga ik 

zeker missen. Jullie zijn toppers!  

 

Aranka 

"Afscheid" 

 

Ik schrijf een stukje voor de NEUSbrief…. Mijn laatste, want vanaf juni 

ben ik voorzitter-af! "Yes" denk ik want schrijven is niet echt mijn ding. 

Zou het niet veel leuker zijn als de Neusbrief vol staat met verhalen van 

de leden zelf? Voel je dus vrij iets aan te leveren voor de eerste Neus-

brief van volgend seizoen. 

 

Het was weer een leuk maar druk seizoen. Het kan jullie niet ontgaan 

zijn dat we in het kader van het Back-to-the-Future-project leden en 

ouders hebben bestookt met mails, vragen om feedback, bijeenkom-

sten, verzoeken en enquêtes. Weet je het nog? Gelukkig zijn daar heel veel goede reacties en ideeën 

uitgekomen en opgepakt. Natuurlijk kan niet alles in één keer, daarom hebben we voor dit project ook 

3 jaar uitgetrokken. We kunnen niet anders zeggen dan dat het eerste jaar zijn vruchten heeft afge-

worpen. Inmiddels is er een tweede damesteam en zijn er talloze andere zaken in gang gezet. En ja, 

het werkt. Mensen zijn bereid zaken op te pakken, te bedenken en te helpen. Daar zijn wij als bestuur 

trots op en dankbaar voor!  

Ik neem afscheid als voorzitter maar niet als lid. Ik blijf wel lekker ballen in Dames 1. Ik ben blij dat ik 
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Hoi,  wij, Helga-Janny-Renata-Mardy-Martine-Bea-Eva-
Odette-Barend-Leon en Dave, zijn de recreanten van 
onze vereniging.  Even een update van hoe ons afgelo-
pen seizoen eruit heeft gezien. Odette wilde vaker spe-
len en is begin dit jaar overgestapt naar dames 2. Top 
toch! Wij wensen haar heel veel succes daar! Helga is 
onze trainster die, als we luisteren tenminste, ons echt 
afmat(!) maar altijd met veel passie haar vrijetijd inzet 
voor de club. Helga, je bent een topper!!! Elke maandag-
avond trainen we (en maken we ook heel veel lol ) van 
19:30 tot 21:00 uur. Maar wel met een doel want ook 
wij recreanten spelen mee in een competitie. Deze be-
staat uit 8 wedstrijdavonden. We spelen 4x in Korten-
hoef en 4x in Almere. Per avond spelen we dan 4 wed-

strijden.  En we gaan vooruit als team. Vorig jaar eindig-
den we op plaats 7 en nu staan we op de 5e plaats. Dus 
we gaan voor de top 3 aankomend seizoen. We hebben 
een leuk team met verschillende karakters maar we 
gaan gezellig met elkaar om en vullen elkaar goed aan. 
Gewoon echte recreanten die het leuk vinden om te vol-
leyballen maar waarbij het geen verplichting is. En nog 
een klein weetje: onze lieve Eva is in blijde verwach-
ting !!! Van harte gefeliciteerd.  
Nu kan ik verder nog een heel verhaal ophouden over de 
recreanten maar eigenlijk is het veel leuker om eens te 
komen kijken of misschien wel mee te doen? Volleybal is 
leuk en voor iedereen dus ….. 
Tot snel. Dave van Hout 

Nieuws van de recreanten 

Provinciaal kampioenschap School Moves Volleybal  
Zaterdag 13 mei was de Blijk propvol enthousiaste kinderen van basisscholen uit Noord-Holland die 
meededen aan dit kampioenschap. Wil je een indruk krijgen van deze leuke dag? Maaike en Nienke 
hebben een leuk filmpje gemaakt en op You Tube geplaatst dat je kunt zien via onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ps_-Z2kHdxc&feature=share 
Wat was het een leuk dag met weer heel veel vrijwilligers!  Bedankt Remko, Dave, Tjeerd, Mirjam, 

Sandra, Angelique, Saskia, Femke, Meike, Dalou, Sanne, Sanne, Iris, Maaike, Nienke, Anita, Miranda, Annet, Daph-

ne, Dennis, Ramon, Zanna, Carlijn, Lisa, Monique, Aranka  en niet te vergeten HELGA.  

SMV School Moves Volley 

Toen ik, Niels Korver, dit jaar merkte dat onze dochter Mara het volleyballen ook leuk begon te vinden, was dat 

daarom voor mij de reden om te kijken op welke wijze ik een extra steentje aan de vereniging bij kan dragen. Om-

dat het bestuur meerdere niet opgevulde vacatures heeft en dus de bestuursleden (tijdelijk) meerdere functies 

tegelijk moeten vervullen besloot ik hier als penningsmeester mee te gaan helpen. Zelf ben ik jaren geleden in het 

recreanten team begonnen waar we met een select groepje ‘doorgegroeid’ zijn tot het huidige Heren 2, ook wel 

het leukste team van de vereniging genoemd. Tijdens het volleyballen kun je mij in het team herkennen door het 

spelen met slechts 7 vingers. Naast het volleyballen probeer ik ook in beweging te blijven door te fietsen, hardlo-

pen en zwemmen en zorg ik op mijn werk in Amsterdam Westpoort dat de daar aanwezige chemische fabrieken 

onderhouden blijven. Mochten jullie suggesties hebben om, aanvullend op “Back to the Future”, dingen in onze 

vereniging te verbeteren dan heb ik het daar graag met jullie over. 

Nieuwe penningmeester  

https://www.youtube.com/watch?v=ps_-Z2kHdxc&feature=share
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Heb jij bij het Fan & Funfeest ook een zakje muntdrop gekregen? Weet je nog wat 
voor kaartje daaraan vast zat? En? Heb je er al iets mee gedaan? Hoe zat het ook 
al weer? Geld verdienen voor de club bij je online inkopen. Het is heel simpel en 
kost je niets extra’s. Ga via onze club website      naar de sponsorkliks. Je vindt daar 
tal van webwinkels waar jij ongetwijfeld wel eens iets bestelt (denk aan Bol.com, 
Wehkamp, Coolbleu, Zalando, etc. etc.). Denk er aan bij je volgende aankopen en 
steun de club!! 

 TC Jeugd D-E-F  
Wat hebben we weer een leuk seizoen gehad. Menigeen  
vond het weer veel te snel geëindigd. Altijd een goed 
teken al vind ik zelf het toch wel heel lekker om in de 
zomermaanden wat meer vrij te zijn. Maar er staan ge-
lukkig heel veel leuke dingen op stapel voor de DEF 
jeugd. We zijn begonnen met de Koningsspelen op 21 
april. Tijdens 5 ronden hebben we ca 200 kinderen uit de 
klassen 3/4/7 en 8 zien langskomen. Het was weer een 
groot succes. 13 Mei hebben we de provinciale kampi-
oenschappen voor de scholen van Noord-Holland geor-
ganiseerd. Hieraan hebben 32 teams meegespeeld op de 
niveaus 2, 3 en 4. Het was een spannende, maar wel suc-
cesvolle dag. Dankjewel lieve vrijwilligers! Op 8 juni gaan 

we weer beginnen met de beach trainingen. Dit keer 
verdeeld in twee groepen zodat we ieder beter op zijn / 
haar eigen niveau kunnen trainen en laten spelen. Ik ben 
heel blij dat Mirjam Borstlap deze trainingen wil verzor-
gen. En dan gaan we het seizoen afsluiten met een kam-
peerweekend. In het weekend van 30 juni gaan we 2 
nachtjes met 19 kinderen en 7 begeleiders op stap. Ik 
heb er al zin in! Geniet allemaal van de zomer. We ko-
men elkaar vast en zeker ergens een keer tegen. Dikke 
knuffel, Helga  
 
BEDANKT Janny, Remko, Femke, Saskia, Erwin voor het 
meehelpen tijdens de Koningsspelen! 

Sponsorkliks 

Beachvolleybal 

Yes!! Het net hangt weer en de zon schijnt: er kan weer gebe-
achvolleybald worden!  Uiteraard is iedereen vrij om gebruik te 
maken van het veld. In het sportcafé kun je ballen halen. Voor 
de jeugd worden er weer trainingen georganiseerd. Voor de 
DEF jeugd zijn de trainingen op de donderdagavond 
( 8/15/22/29 juni en 6/13 juli )voor de jongste jeugd van 18.00 
–18.45 en voor de wat oudere jeugd tot 12 jaar van 18.45—
19.30 (info Helga Jansen) Trainer Mirjam Borstlap. De ABC jeugd traint op de maandag-
avonden en start op 12 juni. Van 18.30 – 19.45 jeugd C en van 19.45 – 21.00 jeugd A en 
B. Trainer: Leon ten Barge. Velen van jullie hebben zich al opgegegeven. Mocht je dit 
niet gedaan hebben dan ben je evengoed welkom op de aangegeven tijden. Hoe meer 
zielen hoe meer vreugd! 

Wist je dat…? 

• we heel blij zijn met de resultaten van het Back-to-the
-Future-project tot nu toe? 

• Niels Korver volgend seizoen onze nieuwe Penning-
meester is? 

• we nog wel op zoek zijn naar bestuursleden? Voor-
zitter, TC Senioren, Sponsorcoördinator 

• je op vvnederhorst.nl kunt vinden wat er dan van je 
verwacht wordt? 

• het heel leuk is om plaats te nemen in het volleybal-
bestuur? 

• we volgend jaar gewoon doorgaan met het BTTF-
project? 

• we een nieuwe shirtsponsor voor Heren 1 
hebben gevonden? 

• zij volgend jaar er weer netjes bij lopen dankzij      
Berko? 

• Iris Borstlap sinds januari meer dan 10 kg is afgeval-
len? 

• Heren 2 binnenkort tijdens hun BBQ weer de stokjes 
doorgeeft voor de volgende BBQ en uitjes? 

• het behalen van de promotieklasse in 2025 één van 

de nieuwste doelstellingen is van Heren 2? 

• er achter de schermen hard gewerkt wordt aan de 

nieuwe clubwebsite? 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3339&u=01
http://vvnederhorst.nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3339&u=01
http://vvnederhorst.nl/
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Elk nadeel heb z’n voordeel. Het is een quote van een van mijn favoriete voetballers en filosofen. Jo-
han had gelijk, zoals hij eigenlijk altijd gelijk had. Drie jaar lang voerde ik campagne in de hoop dat ie-
mand de NEUSbrief aan mij door zou geven, maar als jeugdspeler blijft het toch lastig om door de seni-
oren gezien te worden. Inmiddels heb ik mijn laatste seizoen bij Nederhorst achter de rug. Zelf heb ik 
het daar best moeilijk mee, maar het heeft me wel één positief ding opgeleverd: eindelijk mag ik wat 
schrijven voor de NEUS! Het bestuur heeft me toestemming gegeven de NEUSbrief van Saskia te 
‘stelen’. Ondanks het feit dat ik denk dat de meeste mensen mij wel kennen zal ik me toch even voor-
stellen. Ik ben Romy, 17 jaar oud en liefhebber van Harry Potter, voetbal en Bruce Springsteen. Twaalf 
jaar lang heb ik bij Nederhorst gevolleybald. Ik ben letterlijk en figuurlijk opgegroeid in sporthal de 
Blijk; het is voor mij dan ook lastig om me een leven voor te stellen zónder de vereniging. Het liefst 
speel ik als passer/loper, maar ook op andere posities heb ik het naar mijn zin. Ik heb ook een tijdje 
gevolleybald op de volleybalschool in Utrecht, waar ik vooral een grote liefde voor beachvolleybal aan 
heb overgehouden. Toch vermaak ik me ook in de zaal uitstekend. Naast volleyballen bij onder andere 
het mixteam jongens A ben ik sinds 2014/2015 ook trotse trainster van de DEF-jeugd (en geloof me, 
de C-jeugd van volgend jaar zit vol met gezellige en bijzondere talentjes)! Als ik voor mijn eindexamens 
slaag ga ik vanaf deze zomer humanities studeren aan Amsterdam University College. “A full-time, se-
lective three-year honours programme in liberal arts and sciences at the Bachelor level, taught in 
English”, aldus de website. Klinkt (en is) best leuk, maar helaas stelt AUC het aan al haar studenten 
verplicht om op de campus te wonen. Ik ben daarom genoodzaakt afscheid te nemen van Nederhorst 
en de club, iets waar ik het toch best moeilijk mee heb. Ik ga het hier ontzettend missen, maar ik ga 
natuurlijk niet écht weg. Bij mijn eigen team kan ik niet terugkeren omdat de limiet van twee dispen-
satiespelers al is bereikt, maar op de tribunes gaan jullie me zeker weten terugzien. En wie weet ook in 
de NEUSbrief ;). Voordat ik de NEUSbrief weer teruggeef aan Saskia wil ik nog wel een aantal mensen 
bedanken. Nederhorst 1 en 2 voor alle gezelligheid en de superleuke jaren, waar ook ík veel van heb 
geleerd. Mijn eigen teamgenootjes, wie al jarenlang naar mijn Harry-potter quotes luisteren en waar-
mee ik, in tegenstelling tot Maarten Gillissen, inmiddels al een aantal kampioenschappen heb mogen 
vieren. Dames 1 waar ik soms mee mocht spelen en enorm veel heb geleerd. En in het speciaal toch 
wel Helga en Monique die ontzettend veel voor de vereniging, maar ook voor mij, hebben gedaan. In 
de mini’s was ik ontzettend bang voor ze (in groep 7 heb ik zelfs een opstel geschreven over hoe eng ik 
Monique vond), maar die tijd ligt inmiddels wel achter me. Bedankt voor de enorm gezellige, leerzame 
en fijne jaren! De Neus gaat uiteraard weer terug naar Saskia (Dames 1) Romy 

Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Romy Coers (Jongens A) 

Veel van jullie hebben er al mee te maken gehad… 
Het digitale wedstrijdformulier. Als vereniging 
hebben wij bewust gewacht om hier mee te star-
ten. Er waren veel kinderziektes en wij hadden 
geen wifi. De Nevobo heeft met ingang van vol-
gend seizoen de clubs verplicht met het DWF te 
gaan werken. Dat betekent dat het oude ver-
trouwde wedstrijdformulier naar het volleybalmu-
seum mag. We hebben 20 april jl. proef gedraaid 
met het DWF. Dit ging naar tevredenheid. Er zijn 3 
stappen te doen: 
1.Aan het begin van de wedstrijd aanvinken wie er 

in het team meespelen 
2.Het noteren van de setstanden 
3.Het accorderen door aanvoerders en scheids-

rechter 

Er zijn ook een aantal nadelen: 
1.Wisselspelers worden niet bijgehouden in dit 

systeem 
2.Time-outs worden niet bijgehouden 
We gaan volgend jaar met een simpel formulier 
werken waarmee alles tijdens de wedstrijd kan 
worden bijgehouden. Na de wedstrijd worden de 
setstanden pas ingevoerd en geaccordeerd. 
Als vereniging zullen wij investeren in een tablet. 
Alle wedstrijden kunnen tegelijkertijd worden ge-
start. Aan het begin van het seizoen zullen we een 
voorlichting geven hoe e.e.a. werkt. 
Remko 

Wedstrijdzaken 

Colofon 
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