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Maart roert zijn staart! Vandaag is het weer 
eens fiks koud, een guur windje, vanmorgen 
regenbuien! Wat een verschil met die vroege 
lenteweken die we al achter de rug hebben. 
Dat zijn van die zonnige dagen, dat je weer zin 
in de lente, de lange weekenden, de vrolijke feestdagen en een warme 
zomer krijgt.  Maar na zo’n dag als vandaag realiseer je je weer dat het 
zover nog niet is; we gaan nog lekker volleybaltrainen, er zijn wedstrij-
den en mogelijke en waarschijnlijke kampioenen in aantocht! 

 

Gediplomeerde trainers  
Het volleyballeven staat overigens niet stil. Er gebeurt van alles binnen 
zo’n vereniging als deze. Zo waren er de examens van de trainers in op-
leiding. 6 Mensen die de energie inzetten om, naast het geven van trai-
ningen, zich op dat gebied ook nog willen bekwamen. Dat betekent een 
hele periode je extra inzetten, terwijl je dat in feite al doet. En dat alle-
maal om andere leden een plezierige volleybaltijd te bieden. Alle lof!!  
 

Publiek welkom bij thuiswedstrijden! 
Wanneer ik op de tribune of een enkele keer vanuit de kantine zit te kijken naar de wedstrijden van 
onze teams, dan kan ik daar best van genieten. De gezichten beginnen bekend te worden. Langzamer-
hand leer ik namen kennen. Los daarvan is het leuk om naar de wedstrijden en de beleving daarvan te 
kijken. De jeugd natuurlijk: de fanatieke, de stille, de dromer, je komt ze altijd weer tegen. De oudere 
jeugd die soms wat ingetogener speelt, een beetje het enthousiasme naar binnen verstopt, terwijl dat 
bij de oudere spelers en speelsters weer volop zichtbaar kan worden. Ro-
de hoofden, fanatisme, de smash, de duik, het slimme balletje of de har-
de service. Het blijft een gevarieerd spel dat volleybal, en wanneer je je-
zelf een beetje betrokken voelt, is het leuk om te zien. Ook van de teams 
waarin misschien geen bekende speelt. Kom kijken, laat je horen. Jeugd-
teams kunnen door wat aanmoedigingen vanuit het publiek zomaar een 
set doen kantelen en door jouw aanmoedigingen draag je daar dan aan 
bij, cool toch? 

Kom dus gerust kijken op de wedstrijdavonden en zeker op zaterdagmid-

dag 13 april!  

Evenementen 
We konden ons aanmelden bij de Hogeschool van Amsterdam om 1e jaars studenten die Sport, Ma-
nagement en Ondernemen studeren de kans te geven een evenement met ons samen te organiseren. 
Dat hebben we gedaan. Helaas is die actie niet doorgegaan, studenten hebben ons niet gekozen. Zijn 
we te lastig bereikbaar? Het plan was om in juni/juli een   evenement te laten uitwerken rondom het 
beachveld. Is er  tijd en energie om dat zelf te gaan doen? Liefhebbers?                   Lees meer op pagina 2                                                                              
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Over evenementen gesproken: Glow in the dark is niet doorgegaan omdat er een dubbele boeking voor de zaal 
was, mogelijk komt hier nog een nieuwe datum voor. Tenslotte is een avond volleybal spelen altijd leuk! Houd je 
email in de gaten! 
 
Ook hebben jullie reeds de uitnodiging ontvangen voor het Fan & Funfeest, ik ben heel benieuwd hoe goed er 
feestgevierd wordt in Nederhorst den Berg. Meld je meteen aan, wanneer je toch weet dat je gaat komen, het 
kan maar duidelijk zijn voor de feestcommissie! 
 
Een evenement dat nog pril is en nog behoefte heeft aan enthousiaste input, is het idee om in 2020 iets bijzon-
ders voor elkaar te krijgen.  
Als laatste is er dan nog de Jaarmarkt, waar we als VV Nederhorst onszelf als vereniging willen ‘profileren’, onder 
de aandacht brengen. Het zou mooi zijn als er nog enkele leden bijkomen om teams een goede bezetting te ge-
ven. 
 

Bestuur  
Op de bestuursvergadering is volop gesproken over uiteenlopende onderwerpen: 
• De zorg voor begeleiding en training van sommige teams, heeft iedereen het naar de 

zin, wat is nodig? 
• Gaten in het rooster van beschikbare trainers: zou het een oplossing kunnen zijn om 

de huidige trainers meer mogelijkheden te bieden door de trainingsavond op te split-
sen? Zijn er andere opties? In een vereniging blijft het geven en nemen en alles delen. 

• De wens om meer gezelligheid en sfeer te krijgen binnen de vereniging: zou een net 
i.p.v. de beweegbare wand op trainingsavonden daar soelaas in bieden? De feiten zijn onderzocht, de discussie 
is gevoerd. Dat gaat hem niet worden, wat kan wel? Wat is er nodig om de binding met de club te vergroten? 

• Bij de notulen van de Algemene ledenvergadering ontbrak nog het verslag van de kascommissie. Dat document 
wordt (of is al) toegevoegd. 

• Gastvrijheid naar bezoekende teams: op de wedstrijdavonden zien jullie de banner bij de entree, ook staan 
daar wat gedragsregels vermeld en de wedstrijdsecretaris is in de zaal zichtbaar gemaakt. Een goede actie met 
direct resultaat. 

 

Clubkas Campagne 
De Rabobank Clubkas Campagne is van start gegaan. Je zag het al op 
Facebook. Dus: 
• Ben je lid van de Rabobank of ken je iemand die lid is: help ons en 
stem!! 
• Je stem breng je uit op de website van de Rabobank. 
 

Nawoord 
Maart is begonnen, april komt er dus wel al snel aan. Wat zou je willen, wat mis je, wat wil je bijdragen, alleen, 
samen, soms, altijd, 1x, vrolijk, gezellig, met leeftijdgenoten, met jeugd en ouderen, met ouderen en jeugd, met 
ouders, met buren, met vrienden van buiten, met vrienden van binnen. Laat het eens door je gedachten gaan, 
kauw er eens op, praat er eens over, verzin, droom, bespiegel, vind er wat van. Vooral: blijf betrokken, laat je 
horen! 
 
Veel speel- en spelplezier de komende tijd! 
 
José  

Vervolg: Uit de pen van de voorzitter…. 

Blijf op de hoogte 
van het laatste 
nieuws van onze ver-
eniging: Neem regel-

matig een kijkje op onze website 
vvnederhorst.nl en like ons op 
Facebook  

http://vvnederhorst.nl
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst/
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Zaterdag 9 februari was het 2e toernooi van dit jaar voor Nederhorst niveau 3 in Almere. Sinds kort zijn ze met 2 
teams vertegenwoordig, waarvan de samenstelling per toernooi wisselt. Voor degenen die het niet (meer) weten: 
Niveau 3 houdt in dat de spelers moeten serveren, de 1e bal onderhands moeten opvangen, een andere speler de 
bal moet vangen en weer naar de andere partij moet gooien. Als dit lukt mag een speler die af was weer terug in 
het veld. 

Team 3/1 bestond uit Mara, Matthijs, Anouk en Meike.  

Team 3/2 uit Faye, Heleen, Ilse en Lisanne. 
Beide teams hebben lekker en sportief gespeeld! Martine de Bruijn 
 

Zaterdag  9 februari was het eerste volleybaltoernooi voor Nederhorst 
5/1 en 5/2 op niveau 5. Het ging best goed voor de eerste keer. We had-
den alle sets gewonnen behalve eentje. De anderen hadden het steeds 
bíjna gewonnen. Dus ook heel erg goed, want het niveau was best wel 
pittig en het was de eerste keer. We hopen dat het de volgende keer 
weer zo goed gaat, of zelfs nog beter.  
Volleybal is leuk en moeilijk tegelijk maar als je het steeds oefent wordt je 
er steeds beter in.  
Misschien is dit wel geschikt voor jou! Kom je ook kijken? 
Dit waren de teams. 
Nederhorst 5/1: Janna, Serra, Jesper en Jaap. 
Nederhorst 5/2: Aimee, Juliette, Sophie en Rosalie. 
 
Liefs Janna en Serra. 

DEF jeugd: Toernooi 9 februari 2019 

Gezocht: Voormalig bestuurs-
lid met dozen vol historie 
Het bestuur van VV Nederhorst zoekt een 
voormalig bestuurslid dat nog documenten in 
bewaring heeft zoals statuten en een huis-
houdelijk reglement. 
Reacties mogen o.v.v. “ik heb ze” naar een 
bestuurslid van keuze worden gestuurd! 

Gezocht: TC senioren. 
De vereniging is nog op zoek naar een 
nieuwe enthousiasteling die ons bestuur 
wil komen versterken. Dit in de vorm van  
een TC senioren. Op de website kun je 
meer informatie vinden over de inhoud van 
deze functie. Uiteraard kun je ook terecht bij 
de andere bestuursleden. Denk er over na en 
meld je aan via voorzitter@vvnederhorst.nl 

file:///C:/Users/Monique/Documents/Aangepaste Office-sjablonen
mailto:voorzitter@vvnederhorst.nl
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Welkom nieuwe sponsor: Thuiz bij 

We heten Thuizbij van harte 
welkom als nieuwe shirtspon-
sor van Meisjes C2! Lizzy, de 
dochter van Chantal en Paul 
De Vries is één van de enthou-
siaste speelsters van dit team. 
Graag stelt Thuiz bij Kinderop-
vang zich aan jullie voor: 
“Speerpunt van de organisatie 
is het thuisgevoel: de plek 
waar kinderen zich het meest 
op hun gemak voelen, is thuis. 
Wij streven ernaar om de 
overgang van thuis naar op-
vang zo klein mogelijk te ma-
ken door het gevoel en de be-
leving van thuis in de opvang 
terug te laten komen. Dit doen 
wij door de fysieke omgeving 

van het kind zo veel mogelijk 
op thuis te laten lijken, maar 
vooral ook door de manier 
waarop we met elkaar om-
gaan. Thuiz bij wil een gezelli-
ge, veilige plek bieden waar 
kind én ouder/verzorger zich-
zelf kunnen zijn en waar men-
sen rondlopen die in uw kind 
geloven.”  
Dit is een mooie match met 
waar VV Nederhorst voor 
staat: een gezellige, middel-
grote volleybalvereniging. Vol-
leybal is bij uitstek een sport 
waarin je het niet in je eentje 
redt en samenspel voorwaar-
de is voor succes. Uitblinken 
kan en mag, maar uiteindelijk 

red je het niet zonder de goe-
de pass, service of set-up van 
je teamgenoten. De shirts zijn 
direct goed ingewerkt! Het 
resulteerde in de wedstrijd 
van 25 januari in een gelijkspel 
en de bittergarnituren werden 
aangerukt. De laatste thuis-
wedstijd van 28 februari is 
zelfs in een mooie winst geëin-
digd! De feestvreugde was nog 
groter!  
We zijn blij met Thuizbij! 
Sandra Gorter 

 

Het einde van het seizoen is, met nog 2 thuisronden te gaan, in zicht. Dit is een mooie gelegenheid 
om terug te kijken op het seizoen. Aan het begin van het seizoen hebben we op allerlei wijzen aange-
geven dat we 3 rondes per speelavond zouden gaan spelen. Dit vereist van iedereen medewerking. 
Nu is alle begin moeilijk, maar wat ons op viel was dat de tegenstanders al aan het warm lopen waren 
terwijl de teams van Nederhorst er nog niet waren. Dit gebeurde met name in de 2e en 3e ronde. We 
hebben gevraagd om een half uur voordat je wedstrijd begint in de zaal aanwezig te zijn. Zijn er 
scheidsrechters in het team die op dat moment aan het fluiten zijn, dan hoeft daar niet op gewacht 
te worden. De opkomst van de scheidsrechters was ook niet altijd top. Soms kwamen die niet eens 
opdagen. Aan het begin van het seizoen en rond het eind van het kalenderjaar worden de scheids-
rechters en aanvoerders geïnformeerd, elke maandag voor de thuisronde wordt er een briefje opge-
hangen met daarop het schema. Dit geldt ook voor de tellers. Helaas gaat dit niet altijd goed en dit is 
vermoeiend voor ons. Met name op de donderdagavonden als er ook nog trainingen zijn. Vanuit alle 
kanten krijg ik te horen dat de levering van scheidsrechters per team scheef groeit. H1 en H2  leveren 
er beiden vijf, D1 drie, D2 slechts één, en D3 twee. Dit moet anders. Bij ander clubs is het gebruikelijk 
dat iedereen zijn scheidsrechters diploma MOET behalen zodat iedereen kan fluiten. Ga in de zomer 
naar https://www.volleybalmasterz.nl/ en doe de test. Wanneer je een voldoende scoort heb jij je 
scheidsrechtercertificaat en mag je t/m de 3e klasse wedstrijden fluiten. Dit ontlast de andere teams 
enorm. Informeer mij even als je de test gehaald hebt, ik zorg er dan voor dat je de eerste wedstrij-
den begeleid wordt. We willen dit doen op vrijwillige basis en iedereen aanspreken op zijn/haar ver-
antwoordelijkheid binnen onze vereniging. Zonder scheidsrechters geen wedstrijden. Tot slot wordt 
er, met ingang van het seizoen 2019/2020, een aantal wijzigingen door gevoerd:  1. Zaalwacht komt 
te vervallen. 2. Aanvoerders van de senioren-
teams worden aangewezen om scheidsrechters 
te regelen. (Dit gebeurt nu al bij Heren 2 en 
bevalt goed). De  externe scheidsrechters regelt 
de scheidsrechter coördinator.  Tellers blijven 
per team staan. Volgend seizoen gaan we we-
derom in 3 rondes spelen. Bovenstaande is echt 
belangrijk om op tijd te beginnen zodat we alle-
maal op tijd in het sportcafé een drankje kun-
nen doen en terugkijken op een succesvolle 
avond!! Groet, Remko 

Fan & Fun Feest 
 

Datum: 13 april 2019 
Aanvang wedstrijden: 13.00 uur (publiek ,meer 

dan welkom!) 
Aanvang aansluitend feest: 17.30 uur 

Doel: Gezellig samen zijn met leden, familie,  
vrijwilligers en sponsoren 

 

Thema: SHINE!! 

Scheidsrechter- en wedstrijdzaken 

https://www.volleybalmasterz.nl/

