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Voorzitter van Volleybalvereniging Nederhorst, dus… maar wat nu? Hans die 
jaren spelenderwijs deze taak heeft vervuld, beloofde mij natuurlijk een  
gespreid bedje. Ik moet ook zeggen dat het huidige bestuur een geoliede  
indruk maakt. Sterker nog, zo nu en dan krijg ik de indruk dat ik niet vóór hoef 
te zitten, maar alleen maar hoef te zorgen dat ik er niet achter loop. Ik hoop 
dan ook als een soort joker de komende tijd de honneurs waar te mogen  
nemen (of is dit valse hoop?).    

 
Die geoliede machine bleef, ondanks wisselingen in de samenstelling, 
grotendeels intact. Ook heb ik regelmatig als joker mogen fungeren. 
Mijn verwachtingen van destijds zijn dus grotendeels gerealiseerd. 
Soms viel er toch ook echt wel wat te “voorzitten”, maar als ik terug-
kijk dan blijven vooral de mooie herinneringen over en de zaken die 
we samen hebben gerealiseerd. Sportief gezien hebben we zowel  
stappen vooruit als terug moeten doen. De opbouw van een heel  
sterke jeugdafdeling ging helaas gepaard met een verval bij de  
senioren. Dat laatste gaat mij aan het hart, maar het is lastig gebleken 
om dit proces te keren. Veel verenigingen hebben met hetzelfde  
probleem te maken. 
 
Tot slot wil ik iedereen waar ik de afgelopen jaren mee samengewerkt 
heb zowel in het bestuur als daarbuiten hartelijk bedanken. Het was 
vooral vaak ook héééél gezellig! 
 
Volgend seizoen ben ik er weer bij, maar dan gewoon als een  
betrokken verenigingslid! 
   
Groet en een mooie zomer voor iedereen, 
 
Leon 

 

Nieuws van de voorzitter 
 

Laatste? 
 

Zo’n seizoen is toch iedere keer weer voorbij voordat je het in de gaten hebt.  
De laatste thuiswedstrijden moeten nog wel worden gespeeld op het  
moment dat ik dit schrijf. Voor dames 1 wordt het een kampioenschap of het 
spelen van P/D wedstrijden. In het laatste geval krijgt hun seizoen dan nog een 
staartje.  
We hebben 5 april in elk geval met een fantastisch leuk toernooi het seizoen 
uitgeluid. Meisjes A had met het thema zomer de zaal heel toepasselijk  
aangekleed en er werd door oud en jong leuk meegedaan aan de wedstrijdjes. 
Het buffet was vanouds top en al met al denk ik dat dit soort activiteiten de 
kracht van onze vereniging aantoont. Complimenten aan iedereen die  
meegewerkt heeft om deze middag en avond tot een succes te maken! 
 
Met deze tekst sluit ik zelf ook officieus 10 jaar als voorzitter af. Het was een 
verrassing dat ik samen met Maarten en Remko op zaterdag 5 april in het  
zonnetje werd gezet door de andere bestuursleden. Toen ik 10 jaar geleden 
begon als voorzitter schreef ik het volgende (in de Neus van oktober 2004): 
 

Nieuw (proef) logo BVB,  ontworpen door: 
Ilse van Deutekom (Meisjes A) 

BVB: 
Denken jullie nog aan ons  Buurt Volleybal 
Toernooi? Dit is op zondag 15 juni. Dit  
toernooi is een heel belangrijke bron van 
inkomsten voor onze vereniging, dus lijkt 
het je leuk om mee te doen, stel dan een 
team samen en meld je aan!  
Dit jaar kunnen ook jeugdleden meedoen.  
Zowel de ABC jeugd als onze DEF jeugd. 
De ABC jeugd kan zich aanmelden bij Helga 
d.m.v .het invullen van de benodigde  
formulieren en de CMV (DEF) jeugdleden 
kunnen zich aanmelden door het sturen van 
een email naar  famstoker@hetnet.nl.  
De info staat op onze website maar bij  
vragen, of als je deze dag wilt komen  
helpen (bar/keuken), kun je contact opne-
men met Helga via helga.jansen@ziggo.nl  
 
Tot de 15e juni!!!! 

mailto:fam.stoker@hetnet.nl
mailto:helga.jansen@ziggo.nl
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Tc senioren 

Het laatste bericht van mij als TC. Als ik 
dit stukje schrijf is het spannend voor de 
club en onwennig voor mezelf. Na tien 
jaar stop ik als TC binnen  
Volleybalvereniging Nederhorst. Ik blijf, 
als wedstrijdsecretaris, nog wel verbon-
den binnen het bestuur. Terugkijkend 
heb ik als lid van de TC een paar mooie 
hoogtepunten en dieptepunten mee 
mogen maken. Vele kampioenschappen, 
promoties via PD, maar ook degradatie. 
Toen ik deze functie aanvaardde, waren 
er veel senioren-  en minder jeugdteams. 
Inmiddels is dit omgedraaid en hoop ik 
dat we de lijn in de jeugd om kunnen 
zetten in een hernieuwde senioren lijn, 
zodat een ieder weer op zijn/haar eigen 
niveau kan spelen in een team waar een 
ieder past.  
De recreanten zijn een speerpunt ge-
weest, hetgeen er toe geleid heeft dat de 
mannen een competitie team zijn gaan 
vormen. Nog steeds hebben we een  
leuke club recreanten! Zij spelen mee 

met toernooien en zij groeien nog 
steeds. Top!!!! 
De afgelopen jaren heb ik vaak gehoord 
dat het een “hondenbaan” is.  
Er zijn inderdaad momenten die je liever 
niet wilt meemaken. Zo probeer je alles 
bij elkaar te houden, dit lukt echter niet 
altijd. Als TC heb je een functie waarin er 
verschillende belangen zijn…  
Verenigingsbelang, teambelang en per-
soonlijk belang van spelers binnen onze 
vereniging.  
Dat zijn de lastige momenten. Gelukkig 
hebben we een bestuur dat elkaar op-
vangt, adviezen geeft en voor elkaar 
gaat. En ik ben blij dat ik dat altijd heb 
mogen ervaren.  
Wij als vereniging willen dat een ieder 
met plezier speelt, dat we het leuk met 
elkaar hebben en dat we betrokken zijn 
bij alles wat in de vereniging omgaat. 
Als dames 1 promoveert, hetzij via het 
kampioenschap, hetzij via PD (op het 
moment van schrijven nog niet duidelijk) 

is dat wederom een hoogtepunt dat ik 
nog mag meepikken. 
Ook heren 3, vorig jaar kampioen  in de 
4e klasse, heeft een opgaande lijn  
gehanteerd in de 3e klasse.  
Heren 2 is middenmoot en blijft dat. Na 
een moeilijke start er toch redelijk een-
voudig in gebleven. 
Heren 1 heeft 2 sets nodig zodat we de 
1e klasse plek kunnen behouden. Hoe dat 
eruit ziet voor volgend seizoen, zien we 
wel. 
Ik wens mijn opvolger Gerjen ontzettend 
veel succes en vooral plezier in deze 
functie. Met een leuk bestuur achter je, 
binnen een leuke vereniging, met een 
hoop leuke jeugd komt dat best goed. 
To slot wil ik de vereniging bedanken dat 
ik erelid mag zijn bij deze fantastische 
club. Nogmaals: ik heb het met alle liefde 
en passie gedaan.  
Een nieuwe wind levert hoop ik een nog 
bloeiendere vereniging op. 
Groet, Remko 

   we vanaf 15 mei 6 donderdagavonden 
met 10 trainers een trainers cursus 
gaan volgen bij Huizen? 

 Dames 1 toch nog net hun kans op een 
kampioenschap verspeeld heeft? 

 dat het hen spijt dat ze hun trainer en 
coach Peter teleurgesteld hebben? 

 dat zij hun uiterste best zullen doen dit 
zaterdag de 19e in Woerden goed te 
maken? 

 zij dan hopen op net zoveel super   
enthousiast publiek als afgelopen    
zaterdag? 

 de voorzitter zijn belofte aan Dames 1 
heel mooi heeft ingelost? 

 dit voor de dames het leed toch even 
deed vergeten? 

 Heren 3 dit jaar helemaal heel is terug 
gekomen van hun 
“wintersportweekend”? 

 de Volkswagen Golf van Rick (heren 3) 
in zijn achteruit niet op cruisecontrole 
kan? 

 Oscar (heren 3) heel zielig bij een    
geopende deur heeft staan roepen: 
“laat mij erin” 

 hij dit voorlopig nog aan zal moeten 
horen... 

Wist je dat…? Het Fan & Fun Feest 

Zaterdag 5 april was het dan zover. De sporthal werd in zomerse sferen omgetoverd 
en vanaf half 4 kwam iedereen in zijn/haar zomerse outfit binnen. De teams werden 
gevormd en om kwart voor 4 startte het toernooi.  
Het hele toernooi verliep erg gemoedelijk en er werd onderling leuk gespeeld met 
elkaar. Ieder op zijn/haar niveau. Uiteindelijk werd team Kreta de toernooiwinnaar 
van de senioren en van het ouder/kind toernooi werd team Slipper de winnaar.  
Simone (Dames1), Ernst (Heren 3) en Pip (Nederhorst 7) werden uitgeroepen tot 
"best geklede personen".  
Wij vonden het erg leuk om dit te organiseren en wie weet tot volgend jaar! 
groetjes, Nienke en Maaike 
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Trots op onze jeugd sluit ik dit seizoen af! De tweede competitiehelft van de A-B-C jeugd is goed verlopen. Bij meisjes C was 
een duidelijke vooruitgang in het spel te zien. Ook in hun trainingen zie ik meer enthousiasme en toewijding. Dit moet haast 
wel te maken hebben met hun gedreven trainers Maaike en Romy. Hun enthousiasme en fanatisme heeft zeker zijn uitwerking 
op de meiden niet gemist. Je ziet dat ze er veel plezier in hebben en dat verhoogt de prestaties. Goed gedaan meiden! Voor 
het volgend seizoen verwelkomen wij drie leuke nieuwe meiden uit Kortenhoef. Zij hebben al een start gemaakt met de trai-
ningen bij ons en gaan volgend seizoen meedraaien in de competitie. Welkom Madelief, Madeleine en Marlinde!  
Een hele grote groep C jeugd dus voor het nieuwe seizoen. Zo groot, dat wij er drie teams van kunnen maken! 2 Meisjes teams 
en 1 jongens team (heren 1: nog even geduld, maar er is nieuwe aanwas op komst…). MixC heeft ook zeer goed gepresteerd en 
is op een mooie tweede plaats geëindigd! Top mannen (en 2 dames, die ze helaas nu af moeten staan aan de meidenteams)! 
Meisjes B doet het erg goed. Helaas schommelen de resultaten soms nog wat, maar zij zijn op een keurige 3e plaats geëindigd. 
Voor het volgend seizoen heb ik hoge verwachtingen voor dit talentvolle team! En dan onze toppers: Meisjes A!!  
Voor de tweede keer in één seizoen kampioen! Eerst in de tweede en later 
in de eerste klasse. Wat een prestatie meiden! Ontzettend goed gedaan 
Jacob, een nieuw samengesteld team een nieuw systeem aanleren en ze 
twee keer kampioen maken! Van harte gefeliciteerd! Voor ons nu de       
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en verder voorlopig dus even  
volleybalvrije avonden. Even afkicken misschien, maar als je toch nog graag 
wilt spelen kun je altijd deelnemen aan één of meerdere beachtoernooien. 
Als ik daar informatie over binnen krijg zal ik dat aan jullie doorsturen. Je 
kunt uiteraard ook zelf zoeken op internet. En ik hoop jullie natuurlijk  
allemaal te zien op 15 juni bij het Buurt Volley Bal toernooi ! Fijne vakantie! 
Monique 

Jeugd A-B-C 

Wat een super seizoen hebben we gehad 
met onze CMV jeugd. Even wat wist je 
datjes: 
 start seizoen 5 teams  
 einde seizoen 8 teams  
 totaal 8 toernooien gespeeld 
 er elke donderdag 8 trainers rondlopen 
 dat veel hiervan in mei/juni een       

trainerscursus gaan volgen  
 we altijd kunnen rekenen op een groep 

enthousiaste ouders 
 Ramon Breed (Ned. 1) helaas niet veel 

gespeeld heeft, maar dat we hem ge-
lukkig wel weer zagen volleyballen op 
het Fan&Fun feest 

 we een super geslaagd School Moves 
Volley toernooi hebben gehad 

 er dit jaar 17 nieuwe jeugdleden bij 
gekomen zijn  

 dat de laatste twee trainingen er nog 
twee zijn komen meedoen en dat we 
die nog niet eens meegeteld hebben 

 dat we helaas afscheid nemen van 
Koen, Tommy en Robert 

 dat onze jongste jeugdleden na de laat-
ste training gezellig pannenkoeken zijn 
gaan eten 

 Nederhorst 1 - 2x een eerste plaats 
heeft  gehaald dit seizoen 

 Nederhorst 2 - 2x een keurige tweede 
plaats heeft gehaald het afgelopen 
seizoen 

 Nederhorst 4 - ook 2x een eerste plaats 
haalde  

 Nederhorst 6 keurig derde is geworden 
in de 2e helft van dit seizoen 

 we natuurlijk ook heel trots zijn op 
Nederhorst 3, 5, 7 en 8 

 we het seizoen met zijn allen heel mooi 
hebben afgesloten op zaterdag 12 
april, want toen kregen we de           
verenigingsbeker uitgereikt. Met zijn 
allen zijn we 1e geworden van alle  
verenigingen die meegedaan hebben 
aan die 8 toernooien. 

 
 
Nu heerlijk vakantie, we zien elkaar weer 
in augustus en gaan er dan weer zo'n 
mooi seizoen van maken! 
groetjes, Helga 

Jeugd D-E-F 
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Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Rogier Tolsma (heren 3) 

Hallo allemaal , 
Loes was zo aardig om de NEUSbrief aan mij door te 
geven, dus bij deze schrijf ik even een stukje over mij-
zelf! Ik ben dus Rogier Tolsma en ben 40 jaar. Ik werk 
in de autobranche als autoverkoper bij het merk Opel. 
Ik ben inmiddels bijna 21 jaar samen met Patty en heb 
twee kinderen, Jamie en Tygo. 
Ik ben sinds 2007 aan het volleyballen geslagen en dat 
is toen begonnen samen met Gerjen, Mark en Jeroen 
bij de recreanten. Loes speelde toen ook bij de  
recreanten evenals  Aranka, Saskia en Annet. 
Na een tijdje zijn we competitie gaan spelen op woens-
dagavond in Amersfoort waar we het altijd hartstikke 
leuk hadden. Het ging goed en we zijn toen ook een 
paar keer gepromoveerd in de competitie. Na een paar 
jaar hadden we dit wel een beetje gezien en werden de 
mannen toch wel wat fanatieker en wilde een Heren 3 
oprichten. We gingen spelen in de 4e klasse en dat ging 
best aardig. Vorig jaar is Heren 3 gepromoveerd naar 
de 3e klasse waar we het wel meteen een stuk zwaar-
der hebben gekregen. Dit jaar hebben we het nog niet 
top gedaan maar we groeien nog elke keer dat we  

spelen en dat maakt ons voor volgend jaar weer een 
stukje sterker. 
Voor de rest hoop ik nog jaren met Heren 3 te kunnen 
blijven spelen want naast het spelen hebben wij ook 
een ontzettend leuke vriendengroep opgebouwd, die 
ook na het spelen lol met elkaar hebben en zelfs elk 
jaar een uitje doen en lekker los gaan. Ik hoop dat jullie 
een beetje een beeld hebben gekregen van mij als  
persoon en ik geef de brief in dit geval door aan … 
Maarten Oosterhof (Heren 1)  

Deze NEUSbrief wordt  
mede mogelijk gemaakt 

door:  

Wist je dat….? 
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Website  
 Bezoek jij ook regelmatig onze website? Mis je nog iets, wil je zelf iets 
toevoegen of is iets niet duidelijk laat het dan eventjes weten aan  
Helga Jansen via email helga.jansen@ziggo.nl 

Facebook 
Wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws. Zorg dan dat 
je onze facebook pagina's liked. We hebben er twee. Eentje die voor 
iedereen toegankelijk is:  
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst 
en eentje alleen voor volleyballeden toegankelijk:  
https://www.facebook.com/groups/vvnederhorst/ 

mailto:helga.jansen@ziggo.nl
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst
https://www.facebook.com/groups/vvnederhorst/

