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Nieuws van de voorzitter 
Terwijl het ijs in één keer weggesmolten is en het water op dit moment met bakken 
uit de  lucht komt, zijn we al weer even bezig met de 2e helft van het seizoen. Ook 
2013 zal weer nodige uitdagingen voor ons als vereniging met zich meebrengen.  
 
Op naar één vereniging (deel 2)! 
In  de  vorige NEUSbrief  hebben we  al  even  stil  gestaan  bij  dit  thema. We  zouden  
eigenlijk  begin  januari  op  een maandagavond  een  keer  tussen  de  trainingen  door 
hiervoor  jullie  aandacht willen  vragen. Dat  is  niet  helemaal  gelukt. Maar  kortweg 
herhaal  ik hier nog maar even wat we van elkaar mogen verwachten binnen onze 
vereniging en wat wij verstaan onder “een vereniging zijn”: 
Gezellig samen sporten; 
Zoveel mogelijk op eigen niveau sporten; 
Bijdrage leveren aan je “eigen” vereniging onder het motto “binden en verbinden”. 
 
Die  laatste  is  natuurlijk  de meest  uitdagende. Want  hoe  lever  je  die  bijdrage  en 
waarom eigenlijk? Dat begint al  in het klein door zaken samen op te pakken vanuit 
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een  teamverantwoordelijkheid.  Dus  bijvoorbeeld 
tellen, fluiten en andere zaken die er  logisch bij ho‐
ren  indien  je  volleybalt  en  competitie  speelt. Heel 
prettig  is  een  stukje  onderling  begrip.  Er  gaat  ook 
wel  eens wat mis  bij  een  vereniging,  ondanks  het 
feit dat alle vrijwilligers hun best doen. Daarbij kan 
jouw  individuele belang ook wel eens minder voor‐
op staan dan team‐ of verengingsbelang. Ik vergelijk 
het met  het  bewegen  door  een  smalle  gang.  Het 
passeren door die gang wordt niet bepaald door de 
breedte tussen de muren, maar door de mensen die 
er  doorheen  lopen.  Geef  elkaar  dus  de  ruimte  en 
bedank een ander ook eens als hij jou laat passeren! 
 
Ok,  genoeg  gemoraliseer,  back  tot  reality.  En  daar 
hoort meteen een oproep bij. Zoals jullie weten heb‐
ben wij nog een potje om het jubileumjaar leuk mee 
te beëindigen. Het kan iets van een activiteit in com‐
binatie met een feest of  iets dergelijks worden. Het 
liefst een activiteit(en) voor zowel jong als oud in de 
vereniging. We  zoeken  daarvoor  een  paar mensen 
die naast een goed  idee, ook  in samenwerking met 
anderen en het bestuur daadwerkelijk die middag/
avond willen organiseren. Eén garantie: je staat er in 
elk geval niet alleen voor!  
 
Bestuurszaken 
Op korte of middel lange termijn zullen er weer een 
aantal bestuursfuncties  vrij  gaan  komen  (dat  klinkt 
een  stuk  beter  dan  “ingevuld  moeten  worden”, 
toch?). Vind  jij het  leuk om een bestuursfunctie  te 
vervullen of het bestuur in de TC of andere commis‐
sies (denk ook aan Buurtvolleybal) te ondersteunen? 
Laat dit dan even aan mij of één van de andere be‐
stuursleden weten.  
 
Voor  iedereen:  goede  en  sportieve  2e  competitie‐
helft! 
 
Groet, 
Leon 

Het  is  alweer  een  tijdje  geleden 
dat onze  jeugd zich heeft  ingezet 
voor de Grote Clubactie. De resul‐
taten  zijn binnen en wat hebben 
ze  het  geweldig  gedaan!  Er  zijn 
maar  liefst  432  loten  verkocht, 
wat  een  bedrag  oplevert  van 
€1016,25.  We  willen  iedereen 
bedanken  die  zo  hard  zijn  best 
heeft gedaan! 
Voor het  team dat gemiddeld de 
meeste  loten  heeft  verkocht  en 
de  beste  lotenverkoper  hadden 
we op zaterdag 12 januari tijdens 
het minitoernooi nog een verras‐
sing.  Het  team  dat  de  meeste 

loten verkocht heeft  is Meisjes 3. 
Iris, Aura, Femke en Miriam heb‐
ben  samen  76  loten  verkocht  en 
hadden de heerlijke taart dan ook 
meer dan verdiend. Super gedaan 
meiden! 
De  allerbeste  lotenverkoper  van 
2012 was Jochem. Jochem vertel‐
de  dat  hij  zijn  hele  boekje  vol 
wilde hebben, al moest hij tot 12 
uur door lopen. Met daardoor als 
eindresultaat dat hij wel 35  loten 
verkocht heeft. Heel goed gedaan 
Jochem!  Iedereen  nogmaals  be‐
dankt voor jullie goede inzet! 
Anne 

€1016,25 opgehaald door onze jeugd! 



Let goed op.  Iedereen bestelt wel 
eens wat via internet, toch? Wat is 
jouw  favoriete  thuiswinkelsite? 
Wehkamp,  ebookers,  Babyhuys, 
Redcoon  of  Sneltoner? Hartstikke 
mooi, die doen namelijk met vele 
andere  thuiswinkelsites mee met 
Sponsorkliks. 
Naast de Vriendenloterij  gaan we 
nu ook met dit nieuwe  fenomeen 
proberen  extra  sponsorgelden 
binnen  te  halen.  Sinds  kort  staat 
er  een  banner  op  de  website 
(linksboven in de hoek), misschien 
heb  je  ´m al gezien. Als  je op het 
punt  staat via  internet  iets  te be‐

stellen, is het goed voor de club‐
kas  als  je  eerst  naar  
www.vvnederhorst.nl  gaat  en 
dan op de banner klikt. Dan zoek 
je  de  thuiswinkel  waar  je  wat 
wilde  bestellen  en  vervolg  je 
daar het normale bestelproces. 
Wat  is  daar  nu  aan?  Het  lijkt 
misschien  omslachtig  om  via 
onze website,  naar  Sponsorkliks 
te gaan, en vervolgens pas naar 
de winkel. Dat  is het ook, maar 
het  verschil  is  dat  een deel  van 
de  commissie,  die  Sponsorkliks 
ontvangt, op de rekening van de 
vereniging  gestort  wordt.  Hoe 
meer  jij,  je  familie  en  vrienden 
via  onze website  bestellen,  hoe 
meer  de  club  eraan  verdient! 
Zonder  dat  het  jou  of  iemand 
anders  iets  kost.  En  als  het  de 
club  geld  oplevert,  dan  blijven 
de  contributies  laag.  Dus  vertel 
het  iedereen die  je kent om via 
onze  site  spullen  online  te  be‐
stellen. 
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Zomerspektakel zoekt vrijwilligers 
Het zomerspektakel wil bij de organisatie van het  
evenement de lokale verenigingen meer betrekken. 
Heb jij zin om als vrijwilliger ingezet te worden?  

Laat het ons weten!!  

Sponsorkliks 

Nieuwe shirts voor Dames 2 
Als een van de laatste teams speelde Dames 2 nog in shirts met 
lange mouwen. Blok Stofferingen prijkte al op de vorige shirts 
en wilde ook de nieuwe  shirts bekostigen. Vrijdag  25  januari 
speelde  het  team  dan  eindelijk  in  de  nieuwe  shirts.  En met 
succes,want de wedstrijd werd gewonnen met een vette 4‐0!! 
We  zijn ook nog op  zoek naar  een nieuwe  shirtsponsor  voor 
Heren 1 en Heren 2. Ben jij geïnteresseerd om te sponsoren of 
weet  jij een bedrijf dat dit  zou willen? Neem dan  contact op 
met Jacqueline van Wattingen. 

Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Annet Visser (Recreanten) 
OOOHH  NEE  HÈ,  was mijn  reactie  toen  ik 
een  appje  van  Janneke  Vooijs  kreeg,  die 
doodleuk  meldde  dat  ik  de  schone  taak 
kreeg om mezelf voor te stellen via de NEUS‐
brief. 
Nu moet het er dus echt van komen,  ‘k heb 
mijn  dochter  nog  geprobeerd  te  verleiden 
om  samen met mams  een  stukje  te  schrij‐
ven, maar die voelde hier helaas niets voor 
(‘wie  is  daar  nou  in  geïnteresseerd, 
mam?!?!’) 
Afijn, ik ben Annet Visser‐Rahajaän, bijna 44 
jaar, geboren en getogen  in Zwolle, via Am‐
sterdam  in  Nederhorst  den  Berg  beland, 
waar  ik viel voor mijn Hans, een heuse Ber‐
ger met Fries bloed. We  zijn  in maart 1997 
getrouwd  in  het  toen  nog  bestaande  ge‐
meentehuis  aan  de  Voorstraat.  Echter,  ons 
feest  werd  in  Zwolle  gehouden,  want  als 
product  van  Indonesische  ouders,  geef  je 
dan wel een groot feest inclusief Indonesi‐ 

 

sche rijsttafel. 
We zijn gezegend met 2 bloedjes van kinde‐
ren, dochterlief Maureen volleybalt al enke‐
le jaren bij de jeugd, maar zoon Edward wil‐
de liever voetballen. Toen we nog kinderloos 
waren  heb  ik  competitie  gespeeld,  daarna 
stopte  ik  een  aantal  jaren,  om  vervolgens 
weer  op  recreatief  niveau  te  spelen  met 
Mark,  Gerjen,  Rogier,  2x  Jeroen,  Niels,    
Aranka,  Saskia,  Annemarie  en  Loes.  Laatst‐
genoemde  en  mijzelf  zijn  de  recreanten 
trouw gebleven, de rest vond het nodig om 
zich wekelijks te gaan uitsloven in de compe‐
titiestrijd. (just kidding guys) 
Nu hebben we een gezellige groep recrean‐
ten die wekelijks bediend wordt door Dames 
2 tijdens de training, waarvoor wij hen zeer 
erkentelijk  zijn. We  zijn ook gestart met de 
recreantencompetitie, dat wil zeggen dat we 
eens in de 4 weken naar Amersfoort afreizen 
om  een  paar wedstrijden  te  spelen.  Inmid‐
dels hebben we in Weesp deelgenomen aan 

een  mixtoernooi  en  hebben  wij  hen  ook 
weer  uitgenodigd  voor  een  oefenduel,  die 
we  overigens  dik  wonnen!  Ons  volgend 
‘project’  is  het  bedrijvenvolleybaltoernooi, 
ook weer in Weesp op 8 februari. 
Ik ben een aantal uren in de week werkzaam 
voor  Vivium  Thuiszorg,  kom  graag  bij  de 
oudjes  thuis  om  hen  te  helpen  in  de  huis‐
houding. Tevens  zorg  ik een beetje  voor  ze 
als de trapleuning stuk is en de woningbouw 
moet daarvoor gebeld worden, of ze moeten 
naar de dokter, met 1 van hen ging  ik  zelfs 
een  nieuw  bed  kopen(!).  Ik  denk maar  zo: 
ooit  ben  ikzelf  zo  oud  en  dan  is  het  toch 
heerlijk  als  het  voor  je  gedaan wordt,  ´t  is 
ook maar zo’n kleine moeite. 
Tot  slot:  ik ben blij met onze vereniging en 
verwacht dat we nog zeker 50 jaar door zul‐
len  gaan. Graag  geef  ik Gerjen  Binnekamp 
de gelegenheid om zichzelf hier ‘bloot’ (hihi) 
te geven. 

Deze NEUSbrief 
wordt mede  

mogelijk gemaakt 
door:  

LET OP: Regelmatig worden er ad‐hoc jeugdwedstrij‐
den  verplaatst. Als  je minstens 1x per week op de 
NeVoBo‐website kijkt, zijn jij en je team zo snel mo‐
gelijk op de hoogte van wijzigingen. 

http://www.vvnederhorst.nl�
http://www.vvnederhorst.nl/index.php/120-nieuwe-shirts-voor-dames-2�
http://www.vvnederhorst.nl/index.php/de-club/bestuur�


Jongens 2: Achteraan: Angelique (de invalcoach), Marijn en Jesse, en vooraan: 

Ramon en Tim. Helaas missen we op deze foto Koen en zijn moeder Irma (de vaste 
coach).  
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Even voorstellen: Jongens 2 
Vijf enthousiaste talentvolle jongens! De jongens hebben de 
eerste helft  van dit  seizoen op niveau 3  gespeeld en  laten 
zien dat ze dit  (te) gemakkelijk aan konden. Ze hebben vrij‐
wel  alles  gewonnen  en  zijn  bovenaan  geëindigd.  Grote    
klasse!  Nu  gauw  een  niveau  omhoog!  Zaterdag  2  februari 
hebben  ze  hun  eerste  toernooi  op  niveau  4  gespeeld  (ons 
tussentijdse  onderlinge  toernooi  in  januari  niet  meegere‐
kend). Het ging heel goed met de mannen heb ik gehoord: 2 
gewonnen wedstrijden, 1 gelijkspel en 1 verloren wedstrijd. 
Lijkt mij een heel goed begin! Mijn complimenten hoor  jon‐
gens! Als ze goed hun best blijven doen op trainen gaan ze 
het vast ver schoppen! 

Lees verder op pagina 4 

Inmiddels  is het februari en gaat het seizoen 
weer razendsnel voorbij. Het  lijkt wel of het 
steeds  sneller  gaat.  Hierdoor  realiseren  wij 
ons  dat  we  weer  de  plannen  mogen  gaan 
maken  voor  het  seizoen  2013‐2014.  Het 
rondje langs de teams. Wie blijft en wie niet. 
Zijn er ideeën en/of wensen. Spelen we alle‐
maal  nog  in  dezelfde  poule?  Hoe  zien  de 
teams  eruit?  Hebben  we  voor  volgend  sei‐
zoen voor elk team een trainer. Wat gaan de 
recreanten doen? Wie  van de  jeugd  kan en 
wil  doorstromen  naar  de  senioren.  Kortom, 
vragen  die  ik  bij  deze  ook  aan  jullie  stel? 
Kortom, de lente komt eraan! 
De  competitie  is  na  de winterslaap weer  in 
volle  gang.  Als  we  het  over  een  pechteam 
hebben is het dit jaar echt Dames 1. Nynke is 
inmiddels bevallen  van  een  zoon, maar  kon 
hierdoor niet  spelen. Meike die geblesseerd 
is geraakt en als team wel goed spelen, maar 
te weinig punten. Murphy had het hiervoor 
uitgedacht! 
Daarentegen  is Heren 3 op Kampioenskoers. 
Vrijdag 22  februari spelen ze tegen de num‐
mer 2 om 21:00uur. Ben  je niet op vakantie, 
kom ze dan aanmoedigen! 
Heren 1 is aan een opmars bezig. Stonden ze 
nog  laatste aan het begin van het seizoen  is 
wellicht een wederom keurige 3e plek moge‐
lijk???? Moeten ze nog wel ff aan de bak! 

Heren  2  heeft  de  keuze  PD  wedstrijden  of 
niet…. Ze kunnen eigenlijk niet meer  stijgen 
en zakken. Op maandag 11 februari spelen zij 
tegen de nummer 1 Abcoude met daarin de 
oud‐Bergers: Louk, Niek en Bas.  
Dames 2  is bezig met een  leuke competitie. 
Zij  staan  derde met  uitzicht  op  de  2e  plek. 
Wanneer ze dit lukt, mogen ze voor de derde 
keer  gaan  voor  promotie  naar  de  2e  klasse. 
Ze  hebben  2  verliespunten  meer  dan  de 
nummer 2. Op 22 maart spelen ze  tegen de 
nummer 2 Allvo… Voor die tijd gewoon alles 
lekker blijven winnen. 
De  Recreanten  hebben  toernooitjes  ge‐
speeld. In Aetsveld hebben ze voor het eerst 
samen  gespeeld.  De  lijnen  moeten  er  nog 
worden  ingebracht,  maar  ze  hadden  het, 
voor  hun  eerste  keer,  niet  slecht  gedaan. 
Daarna een oefenwedstrijd tegen Oberon bij 
ons  in De Blijk. Deze hebben  ze  gewonnen. 
Op  23  januari  werden  ze  voor  de  leeuwen 
gegooid. Ze moesten de eerste wedstrijd nog 
wennen,  maar  daarna  gelijk  gewonnen.  3e 
wedstrijd vergeten we.. toen  liepen ze naast 
hun schoenen en de laatste wedstrijd eindig‐
de ze gelijk. Na deze wedstrijden staan ze  in 
een poule van 8 5e!!!! 
 
Groet, 
Remko  

TC Senioren - Kalender 

Wist je dat …? 
de bestuursvergaderingen altijd roulerend bij een van de 
bestuursleden thuis gehouden worden? 

22 januari Remko (H2) de gastheer was? 
Dave de gastheer achter de schermen was? 
hij alle hapjes tot in de puntjes voorbereid had? 
maar dat Remko  (H2)  toch wat steekjes  liet vallen bij de 
afwerking? 

het bladerdeeg in ieder geval erg luchtig was? 
Maarten  (H1)  er  nu  in  ieder  geval  wel  bij  was,  dankzij 
WhatsApp? 

de Recreanten  in een maand tijd al heel wat wedstrijden 
gespeeld hebben? 

de oefenwedstrijd tegen Oberon op 11  januari een groot 
succes was? 

onze  eigen  redactie  nog  steeds  geen  teamfoto  van  de 
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Colofon 
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recreanten heeft gemaakt? 
de opkomst bij de recrean‐
tentrainingen  grandioos  is 
ten opzichte van de andere 
teams die op maandag om 
half 8 trainen? 

Heren  1  en  Heren  2  met 
veel plezier samen trainen? 

we  nog  best  wat  recrean‐
ten kunnen gebruiken? 

we  natuurlijk  ook  andere 
senioren  kunnen  gebrui‐
ken ? 

het  Buurtvolleybaltoernooi 
dit  jaar  voor  het  laatst  op 
het  oude  voetbalveld  ge‐
houden wordt? 

het  op  zondag  2  juni  ge‐
houden wordt? 

we  een  nieuwe  Twitter 
account hebben? 

dat  nodig  was  omdat  de 
inloggegevens van de oude 
account zoek waren? 

Helga  weer  een  heleboel 
nieuwe foto’s op Facebook 
heeft gezet? 

 Jacqueline  (Recreanten)  er 
2 maanden  over  doet  om 
een  factuur  bij  Gerjen        
(9  deuren  verder)  af  te 
geven? 

we  nog  3  balsponsoren  (à 
€95) voor de  laatste  thuis‐
weekenden van dit seizoen 
zoeken? 

bijna  niemand  meer  weet 
waar  afgelopen  najaar  de 

titel  Back  to  Basics  over 
ging? 

dit  bij  deze  een  prijsvraag 
is,  waarbij  je  een  mooie 
volleybal kan winnen? 

Nederhorst  afgelopen  za‐
terdag  met  9  jeugdteams 
was  vertegenwoordigd 
tijdens het CMV‐toernooi? 

we zelfs een Meisjes 1a en 
Meisjes  1b  hebben  omdat 
de  dames  al met  zijn  8‐en 
zijn!? 

er  twee  teams  van Neder‐
horst  als  1e  zijn  geëindigd 
tijdens de  1e helft  van het 
CMV toernooi? 

er ook nog  twee  teams als 
derde zijn geëindigd? 

en  dat  de  andere  twee 
teams  keurig  5e,  7e  en  13e 
zijn  geworden  op  een  to‐
taal van 15 teams? 

een  aantal  jeugdleden  van 
Nederhorst mee gaan doen 
aan  de  selectietraining  bij 
de  Volleybalschool  van 
Huizen  voor  kinderen  tot 
13 jaar? 

 Jeugd  C1  weer  keurig   
bovenaan  staat  in  de  1e 
klasse? 

Meisjes  A  ook  super      
gestart is in de 2e seizoens‐
helft? 

we  nog  hard  op  zoek  zijn 
naar sponsoren? 

 je met een paar kliks extra 

geld  in  onze  clubkas  kan 
brengen? 

Dames  2  versterking  heeft 
gekregen door  Evelien Vos 
en zij al lekker meedraait? 

Dames  2  nieuwe  shirts 
heeft  gekregen  van  Blok 
Stoffering? 

de  D/E/F  jeugd  bijna  alle‐
maal  in  januari  een  nivo 
omhoog gegaan zijn? 

we  op  13  april  het  eind‐
feest hebben? 

alle  leden  en  ouders  ge‐
vraagd  worden  of  zij  hier 
ideeën voor hebben? 

we nog mensen zoeken die 
ons daarbij willen helpen? 

 kinderen  soms  tijdens  het 

trainen geen bidon meege‐
nomen hebben en dat best 
lastig is voor de trainers... 

 Jongens 1 Lovoc afgelopen 
donderdag  heeft  uitgeno‐
digd  voor  een  oefen‐
wedstrijd? 

 zij  deze wedstrijd met  3‐1 
gewonnen hebben? 

en dit allemaal op nivo 6?! 
Anne  Stoker  (Meisjes  A) 
een stuk van de gewonnen 
taart  (van  de  Grote  Club‐
actie  red.)  in  haar  gezicht 
gekregen heeft? 

De  meiden  vreselijk  gela‐
chen hebben en Anne een 
keer  op willen  geven  voor 
de BZT show? 

Eindfeest 13 april 
Het eindfeest op 13 april organiseren we  

samen met jou! Heb je interesse in een paar 
gezellige activiteiten en heb je daar wel wat 
ideeën over? Of weet je een leuke locatie in 
het dorp? Laat het ons weten! Het mag via je 
aanvoerder of rechtstreeks aan het bestuur. 

Meisjes 4 
Onlangs hebben Meisjes 4, Martje, Ciska en Sanne, hun eerste ech‐
te wedstrijden gehad  tijdens het CMV‐toernooi  in Almere. Ze von‐
den het alledrie erg spannend. Nog een beetje onwennig kwamen 
ze de zaal binnen. Hier waren al heel veel teams aan het spelen. Na 
even  gewacht  te  hebben was  het  zover. De  tegenstanders waren 
ook maar met  z’n drieën.  Ze  gingen  gelijk  goed  aan de  gang met 
gooien,  draaien  en  vangen.  Ze  hielpen  elkaar  ook  goed.  Dit  alles 
ging zo goed dat ze de 1e wedstrijd ook gelijk wonnen. 1e set was 8‐
2 en de 2e  set 10‐2. Na één wedstrijd  rust  kwam wedstrijd 2.  Ze 
begonnen goed en wonnen de 1e set weer, echter bij de 2e set was 
de concentratie  iets minder en verloren ze deze helaas. Toch heb‐
ben  ze  een  hele  leuke  ochtend  gehad  en  ook  super  gevolleybald 
met ook nog 3 gewonnen sets en maar 1 verloren. Dat is echt heel 
goed. 

vervolg van pagina 3 

Meisjes 4 
Onlangs hebben Meisjes 4, Martje, Ciska en Sanne, hun eerste ech‐
te wedstrijden gehad  tijdens het CMV‐toernooi  in Almere. Ze von‐
den het alledrie erg spannend. Nog een beetje onwennig kwamen 
ze de zaal binnen. Hier waren al heel veel teams aan het spelen. Na 
even  gewacht  te  hebben was  het  zover. De  tegenstanders waren 
ook maar met  z’n drieën.  Ze  gingen  gelijk  goed  aan de  gang met 
gooien,  draaien  en  vangen.  Ze  hielpen  elkaar  ook  goed.  Dit  alles 
ging zo goed dat ze de 1e wedstrijd ook gelijk wonnen. 1e set was 8‐
2  en  de  2e  set  10‐2. Na  één wedstrijd  rust  kwam wedstrijd  2.  Ze 
begonnen goed en wonnen de 1e set weer, echter bij de 2e set was 
de concentratie  iets minder en verloren ze deze helaas. Toch heb‐
ben  ze  een  hele  leuke  ochtend  gehad  en  ook  super  gevolleybald 
met ook nog 3 gewonnen sets en maar 1 verloren. Dat is echt heel 
goed. 

Foto: Meisjes 4, inzet trainster Ilse 


	3 februari 2013
	Pagina #
	NEUSbrief 3
	Pagina #
	Seizoen 12/13 nr. 3
	Pagina #
	Seizoen 12/13 nr. 3

