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Voordat ik ergens op in ga, als eerste de felicitaties 
voor de Meisjes C: zij zijn tot kampioen uitgeroepen! Het is zo’n leuk 
team samen, ik vind het geweldig voor ze! Van harte gefeliciteerd! 

 
Nog meer opmerkelijk: In het uitslagenoverzicht blijkt Heren 3 naar de 3e klasse over te gaan, groei 
en ontwikkeling in dat team gaat hand in hand! Leuk mannen! 
 
En dan nu weer terug bij het begin. 
Enigszins gelaten laten we het feit dat we nog tot eind april ‘op afstand’ blijven over ons heen komen. 
Thuisblijven zoveel als kan. 
Het is niet anders. Niet alleen onze veiligheid staat op het spel, ook die van mensen in onze nabijheid. 
Het virus slaat verwoestend om zich heen. Bij collega’s van me zijn in de naaste omgeving de eerste 
slachtoffers gemeld. Adembenemend dichtbij. 
En dan, wanneer deze storm is gaan liggen, gaan we pas de gevolgen bemerken. Laten we ons nu vast 
realiseren dat, wanneer de gevolgen economisch gaan tegenvallen, wij dan wel gespaard zullen zijn 
van het virus zelf. Ingeleverd hebben voor onze gezondheid. 
Laten we hopen dat de mensen die het virus in heftige mate hebben doorgemaakt en daar bovenop 
zijn gekomen, nog een leefbaar leven overhouden. De berichten daarover zijn niet fijn. 
 
De lange duur van dit traject betekent ook dat, met name mensen die alleen wonen en thuis werken/
zijn, af en toe last kunnen krijgen van die lange duur, het eenzaamheidsvirus. Informeer bij elkaar in 
je team, hoe zit het met jou? Houdt eens een teamborrel op afstand. Er zijn allerlei mogelijkheden 
voor, ook als je het lastig vindt. Er is altijd wel iemand handig op de pc. 
 
Om weerbaar te zijn voor het virus, is een goede conditie van belang. Het is goed om thuis oefenin-
gen te doen of te sporten. Met kinderen samen, vallen natuurlijk spelletjes te bedenken, waar je met-
een je lichaam bij traint. Met dat ik dit bericht ging schrijven, kwam er een e-mail binnen van volley-
balxl die met de bijgaande link https://mijn.volleybalxl.nl/volleybaloefeningen-voor-thuis/ een aantal 
oefeningen voor thuis aanbieden. Als je wilt kun je daar nog meer oefeningen vandaan halen. 
Actief blijven is wel een dingetje, ik merk het zelf ook. Voor je het weet zitten er kilo’s aan, waardoor 
in actie komen vermoeiender wordt, waardoor er weer kilo’s bijkomen, afijn de spiraal is duidelijk. 

Uit de pen van de voorzitter… 
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Dit weekend wordt het warmer weer, misschien dat in en uit de tuin lopen een actieve bijdrage kan zijn aan het 
bewegingsplan… 
 
Ik hoop dat iedereen zijn wensen voor het nieuwe seizoen heeft aangeleverd aan de tc. Komende week willen we 
een bestuursvergadering op afstand houden. Via de digitale beeldverbinding gaan we contact zoeken met elkaar. 
Een lange agenda wacht ons, want wat gaan we met alle uitgestelde zaken doen?  
Eerst komt het nieuwe teamplan aan de orde en gaan we de teamsamenstellingen vaststellen, zodat jullie dat 
uiterlijk half april weten.  
Maar ook: wanneer sluiten we het seizoen met elkaar af en hoe? De dank je wel avond, de BBQ, beachvolleybal? 
Wat doen we daarmee? Het klinkt nu zo ver weg. Zodra een en ander duidelijk wordt zal dit langs alle digitale 
kanalen bij jullie terecht komen. Houdt je mailbox, team-app en wat nog meer in de gaten… 
 
Moed erin houden, steek elkaar aan met positivisme, dan gaan we dit gewoon klaren! 
 
Tijdens dit schrijven is het vrijdagmiddag, 16:00 uur, het weekend mag beginnen, geniet ervan, tot schrijfs! 
 
José Neering 

Uit de pen van de voorzitter (2) 

Nieuws van het wedstrijdsecretariaat 

Einde van het seizoen. 
Zoals eerder is aangegeven en in de diverse teamapps is 
besproken is het een bizar einde van de competitie in 
een nog bizardere periode. Hoe is het afgelopen seizoen 
verlopen qua wedstrijden en inzet scheidsrechters? Laat 
ik eerst aangeven dat de lijn die we als bestuur hebben 
ingezet om de teams te verplichten scheidsrechters te 
leveren goed heeft uitgepakt. Op dit moment hebben 
we maar liefst 26 scheidsrechters!! Ter vergelijking : in 
seizoen 2018-2019 waren dit er nog maar 17! 
Ander positief punt is dat we nooit zonder een scheids-
rechter hebben gezeten. Iedereen had de discipline zijn/
haar verantwoordelijkheid te nemen. Vorig seizoen was 
dit anders.  
Wedstrijdverplaatsingen waren er ook. Iets minder dan 
vorig seizoen. Er moest een aantal wedstrijden in deze 
periode worden ingehaald, maar helaas is dat niet meer 
gelukt.  Helaas waren er ook een paar incidenten, de 
ene heftiger dan de andere, maar ik denk dat we dat 
met elkaar (vereniging breed) goed hebben opgelost. 
Nu het seizoen zo abrupt is geëindigd heeft niemand 

zich aan kunnen melden voor de vacature(s) Wedstrijd-
secretariaat en Scheidsrechtercoördinator. In de vorige 
NEUSbrief heb ik aangegeven na het seizoen 2020-2021 
te stoppen met deze functie(s). Ik heb het als 1 functie 
gedaan, maar dit kan natuurlijk ook door 2 personen 
gedaan worden. In deze periode zijn wij als bestuur vol-
op in voorbereiding voor het seizoen 2020-2021. Voor 
mij betekent dat dat de opgaves qua niveaus bij de Ne-
vobo gedaan moeten worden en daarnaast moet er een 
jaarplanning worden gemaakt voor de zaalhuur. Dit 
wordt dan weer gecommuniceerd met de gemeente. 
Wil jij met mij meekijken (op gepaste afstand), geef je 
dan op. Ik kan je wegwijs maken in de taken die op kor-
te termijn gedaan moeten worden, de taken in juni en 
juli/augustus en daarna een seizoen meelopen zodat 
eind van het volgend seizoen we alles samen kunnen 
herhalen.  
Wil jij/jullie mijn opvolger(s) zijn?? Hebben jullie vra-
gen??  laat dit dan weten!! Dit kan via de mail  
wedstrijdcoordinator@vvnederhorst.nl. 
Groet, Remko 

Wedstrijdsecretariaat: 
-Inschrijving teams bij de Nevobo 
-Jaarplanning  voor reservering van de zaalhuur ma-
ken 
-Additionele zaalhuur vastleggen 
-Optimaliseren van de thuiswedstrijden.  
-Contact onderhouden met het regiokantoor 
-Doorgeven teamindelingen aan de Nevobo 
-Regelen  wedstrijdverplaatsingen  

Scheidsrechtercoördinator 
-Scheidsrechters en tellers indelen 
-Begeleiden nieuwe scheidsrechters 
-Coördineren thuiswedstrijden 
-Consumptiebonnen regelen voor scheidsrechters 
-In gesprek blijven met de scheidsrechters 
-Eventuele conflicten bespreken 
-Spelregelwijzigingen doorgeven 
-Bijeenkomsten scheidsrechters organiseren 

Korte taakomschrijving wedstrijdsecretariaat en scheidsrechtercoördinator 

mailto:wedstrijdcoordinator@vvnederhorst.nl
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Tot 12 maart was het nog een vol-
leybalseizoen zoals alle andere 
seizoenen. 
Lekker trainen, leuke toernooien 
spelen, nieuwe leden, veel plezier, 
met elkaar groeien naar een nieuw 
niveau.  
De doelen werden weer behaald 
en we zagen uit naar een leuk ein-
de.  
Toen ging het ineens van "even 
geen handen meer schudden" heel 
snel naar donderdag 12 maart 
"stoppen met sporten".  
Op die dag  had ik zeker nog de 
hoop dat we op 2 april weer lekker 
zouden kunnen ballen.  

Dit bleek helaas valse hoop. Hierdoor 
is het zaalseizoen tot een abrupt ein-
de gekomen.  
Maar het is helaas niet anders, de 
gezondheid staat voorop!  
Natuurlijk gooien we het bijltje er 
niet bij neer! Zodra het kan zullen we 
lekker naar buiten gaan, naar ons 
beach volleybalveld.  
Hou goed je email in de gaten!  
Ook voor andere mededelingen. 
Voor nu... blijf gezond, dan kunnen 
we hopelijk snel weer lekker een bal-
letje met elkaar spelen.  

Nieuws van de TC DEF jeugd en volleybalspeeltuin 

 
 

Van het “geen handje schudden voor de wedstrijd” tot helemaal niet meer volleyballen in een mum van tijd. Hoe 

gek en vooral onwerkelijk is dat! Ook voor de jeugd van Volleybalvereniging Nederhorst zit het zaalvolleybalseizoen 

erop. En omdat de competitie gelijk met de trainingen ook tot een abrupt einde is gekomen, geeft dat de volgende 

uitslagen: MB1 is als 3e geëindigd en MB2 als 2e. En om Johan Cruijff te citeren: “Elk nadeel heb z’n voordeel”: De 

meiden van de C1 zijn namelijk zomaar kampioen geworden! 

Natuurlijk hadden ze graag de competitie volledig uitgespeeld 

en ook dan zouden ze zeker bovenin zijn geëindigd en was het 

kampioenschap geen onhaalbaar doel. We hebben het hier 

dan ook over een enorm enthousiast, vrolijk en enigszins 

prettig gestoord meidenteam van acht speelsters. De dames 

worden elke week door hun trainer Ray aan het werk gezet. 

Hoewel dat soms gepaard gaat met enig tegenstribbelen en 

voorzien wordt van het nodige commentaar van de dames, 

houdt hij het wonder boven wonder nog steeds vol. De meiden 

worden elke wedstrijd door moeders Maaike en Femke fana-

tiek gecoacht. En dat zijn met opzet twee moeders en niet één. 

Want als je eigen moeder vertelt wat je moet doen, luister 

je daar natuurlijk niet naar. Met dank aan onze sponsor 

Thuizbij kunnen de dames elke wedstrijd behalve hun vol-

leybal skills, ook hun mooie tenue showen.  Daar zijn we 

heel blij mee! Verder staat spelplezier hoog in het vaandel, 

maar winst wordt uitbundig gevierd. Of zou dat aan de 

bitterballen liggen die na bijna elke thuiswedstrijd door 

één van de niet minder enthousiaste ouders (vaak vaders) 

worden getrakteerd? We zijn enorm 

trots op de meiden en zullen zeker nog 

een feestje met ze vieren als dat weer 

kan en mag! Mirjam 

Nieuws van de TC ABC jeugd  
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Via deze weg willen wij jullie een korte update geven vanuit de TC senioren. Een paar maanden gele-
den zijn we gestart als TC en ons plan was tweeledig: 
1.Visie en jaarplanning maken van onze activiteiten  
2.Een terugblik op het vorig seizoen, veel leren……  en op naar een mooi nieuw seizoen. 
Het plan is niet veranderd maar de manier waarop we het uitvoeren wel. Helaas geen persoonlijk 
contact meer nu maar veelal digitaal. Hoe blij zijn we dan ook dat op 3 leden na iedereen van de seni-
oren heeft gereageerd op onze enquête (De recreanten hebben we nog merendeels persoonlijk kun-
nen spreken). Dit geeft ons veel inzicht dat nodig is voor de toekomst. Verder hebben we al ervaren 
dat juist deze tijd ertoe leidt dat de saamhorigheid groeit, bijvoorbeeld door gesprekken met  leden 
die twijfelden of ze wilden blijven en toch hebben besloten bij het team te blijven en er minimaal nog 
een seizoen aan vast plakken.   
Wat mogen jullie van ons verwachten? Wij werken nu aan de teamindeling voor volgend seizoen. Zo-
als bekend is ons streven nog steeds om hierover half april te communiceren. We hebben nog wat 
uitdagingen! Om deze reden een oproep aan jullie allen om ons te helpen om voor-
al heren en recreanten aan te trekken voor het komend seizoen. We komen graag met talent op alle 
niveaus in contact. Daarnaast hebben we uit de enquête van jullie vernomen hoe enorm onze trai-
ners zijn gewaardeerd dit seizoen maar ook het  gemis soms van een trainer. Wij begrijpen dit en 
gaan ons hier dan ook zeker voor inzetten. Meteen (nog) een oproep aan jullie: heb je er wel eens 
over gedacht om alleen of samen met iemand (duo baan is aan te raden hoor, zeggen wij vanuit erva-
ring..) een team te trainen? Benader ons en laten we er eens over brainstormen. Dedicated teamtrai-
ners krijgen overigens ook een vergoeding voor hun inspanning. We komen terug met verder infor-
matie Heb je eerder vragen? Mail ons dan op TC-senioren@vvnederhorst.nl. Anne-Marie en Miranda 

Nieuws van de TC senioren 
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Nieuws van de ledenadministratie 

Tja…. Waar zal ik eens beginnen. Wat een raar sei-
zoen om zo op deze manier af te sluiten!  
Een stukje in de NEUSbrief schrijven is altijd lastig… 
toch ga ik het even proberen!  
Afgelopen 2 jaar heb ik de ledenadministratie op 
me genomen, hetgeen ik leuk vind om te doen en 
maakt dat ik me betrokken voel bij de vereniging. 
Het kost best wel wat tijd, maar als iedereen zijn 
steentje bijdraagt luidt het gezegde: “vele handen 
maken licht werk”.   
Helaas kom ik regelmatig tegen dat er nieuwe 
adresgegevens, emailadressen etc. niet worden 
doorgegeven. Wil je up to date blijven bij onze ver-
eniging dan is het wel noodzakelijk dat de juiste 

gegevens bij ons bekend zijn. Check even of jij re-
cente wijzigingen in je adres- en/of emailgegevens 
hebt doorgegeven! Hopelijk komt er weer een 
mooi seizoen aan in 2020/2021 en kunnen we dat 
tot een sportief einde brengen. Rest mij nog mede 
te delen dat de opzeggingen vóór 30 april 2020 
moeten geschieden. Dit doe je door het invullen 
van het formulier dat je hier kunt vinden op de 
website. Je kunt deze dan sturen aan  
ledenadministratie@vvnederhorst.nl . 
Verder ga ik ervanuit dat ik verschillende van jullie 
nog tegen ga komen op het beach veld. Voor ande-
ren: blijf gezond en geniet van de kleine dingen om 
je heen. Tot gauw, Simone van der Meer 

Veel dank aan onze 
sponsoren!! 
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