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Veel kinderen gingen zelfs met een medaille of beker naar huis. 
Het fotomoment van alle DEF-jeugd: iets om trots op te zijn! Ik 
stond te glimmen op de tribune. (zie verderop in deze neusbrief) 

 ’s Middags speelden alle jeugd- en seniorenteams in sporthal de 
Blijk en ja hoor: Meisjes C2 voor de 2e keer dit seizoen kampioen. 
Met veel (groot)ouders op de tribune die ze toejuichten en be-
dolven onder ballonnen. LEUK! 

 Op het fan en fun-feest op  11 april bedankten we als bestuur alle 
leden die zich op welke manier dan ook hebben ingezet voor de ver-
eniging. En dat waren er vééél.  We hebben het vaker gezegd en 
niets is minder waar: Vrijwilligers maken onze vereniging! Trots dat 
we met een “handjevol senioren” een hele vereniging kunnen run-
nen met  124 leden! 

 De wake-up-call die onlangs aan u is uitgedeeld heeft bijna iedereen 
ingevuld. Dat heeft ons veel leuke aanmeldingen opgeleverd van 
mensen die ook iets willen doen. Hoe mooi is dat? We gaan jullie 
komend seizoen zeker allemaal actief benaderen. 

 En dan volgt dit seizoen nog een laatste competitiewedstrijd en een 
Buurtvolleybaltoernooi op 7 juni (al aangemeld??) Ook de organisa-
tie hiervan is inmiddels een geoliede machine. 

 
Dat we sinds eind vorig seizoen een voorzitter missen hebben 
waarschijnlijk niet veel leden opgemerkt (het bestuur wel hoor!). 
Toch hebben we er een nodig en diverse oproepen leverden 
niets op. Daarom nu een switch in het bestuur. Het penning-
meesterschap ga ik overdragen aan Barend Ravenhorst. Wat ont-
zettend fijn dat hij zich hiervoor heeft opgegeven. Ja en dan word 
ik zelf maar voorzitter, maar wel  een hele trotse!  
 
Lees deze NEUSbrief op je gemak eens door. Ik hoop dat je dan 
ook een beetje trots bent op “mijn kluppie”….. 
 
Aranka 

TROTS! 
 
Soms lopen zaken zoals ze lopen. Vanaf mijn prille jeugd, ik denk dat ik zo’n 9 
jaar oud was toen ik lid werd, heb ik gevolleybald met veel plezier. Al vroeg in 
mijn tienerjaren bemoeide ik mij met van alles. Na jarenlang allerlei functies 
binnen de club te hebben bekleed ben ik  in 2000 gestopt met volleyballen van-
wege een blessure.  
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In november 2006 begon ik weer 
te ballen bij de recreanten, 2 jaar later speelde ik weer competitie en al snel 
werd ik benaderd of ik niet penningmeester wilde worden. Nou vooruit dan 
maar, je moet iets doen voor je kluppie…. 
Nou was het absoluut geen straf weer in het bestuur plaats te nemen. Een en-
thousiaste groep mensen met hart voor de club en zelfs een duidelijke missie 
“VV Nederhorst is een vereniging waarin leden op eigen niveau 
volleyballen, met nadruk op spelbeleving en gezelligheid” 
 
En dan: 
 Ben je ’s ochtends bij het laatste DEF-toernooi en dan zie je hoe-

veel plezier de kinderen hebben en hoeveel ze hebben geleerd. 

Nieuws van de voorzitter 

Op zaterdag 27 juni aanstaande gaat er 
iets bijzonders gebeuren op het strand 
van Scheveningen. Duizenden beachvol-
leyballers proberen op die dag (de twee-
de speeldag van het WK Beachvolleybal) 
het officiële wereldrecord “grootste  
beachvolleybaltoernooi” te verbreken. 
Als je mee wilt doen kun je je inschrijven  
voor dit toernooi via: 
:www.wereldrecordbeachvolleybal.nl  

Wereldrecord  
beachvolleybal 

En trots zijn 
wij op onze 
nieuwe voor-
zitter!! Dank je 
wel Aranka! 
Angelique, 
Barend, Ger-
jen, Helga, 
Monique en 
Remko. 

http://www.wereldrecordbeachvolleybal.nl/


Het einde van het seizoen is weer op feestelijke wijze afgesloten. Eerst op 21 maart het mixtoernooi 
met het thema "FOUT", georganiseerd door Maaike en Nienke. Er hingen kerstslingers en -ballen, 
sinterklaasvlaggetjes en gewone versiering door elkaar. En dan de deelnemers.... Hele foute outfits 
hebben we gespot! Wat dacht je van Paashazen, cowboys, skisokken, clowns en volleyballers in 
voetbaltenue. Het zag er allemaal heel gezellig en kleurig uit. En dan werd er in al die leuke, soms 
ook warme, kleding ook nog heel leuk gespeeld! 
Op zaterdag 11 april sloten we af met het jaarlijkse Fan & Fun-feest . De kinderen konden nog vol-
leyballen en tafeltennissen in de hal als ze wilden en de ouders lekker bijpraten in de kantine bij 
Gert-Jan en Anita. Na het bedanken van alle vrijwilligers werd het buffet geopend 
en kon iedereen heerlijk smullen. En dat het buffet altijd gewaardeerd wordt dat 
bleek uit de maar liefst 110 aanmeldingen dit jaar. Het was een heel geslaagde 
avond. Ben je er volgend jaar ook (weer) bij? 
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Tc senioren 

Het seizoen is helaas bijna ten einde. De 
sportieve prestaties vallen toch wat te-
gen dit seizoen. 
In het begin van het seizoen waren de 
verwachtingen hoog gespannen.  
Heren 1 kwam uit de 1e klasse en ging in 
de 2e klasse spelen. Dit had als reden dat 
het voormalig Heren 1 en Heren 2 gefu-
seerd zijn. De titelkansen waren zeker 
aanwezig, maar helaas, tijdens dit schrij-
ven staan ze nu op een 3e plek. Heren 1 
maakt echter nog wel kans op p/d wed-
strijden. Zij moeten namelijk 2 punten 
goedmaken op de Nummer 2 (Prima 
Donna Kaas). Dit lijkt vooraf een lastige 
klus omdat zij vrijdag 17 april tegen Wil-
helmina (nummer 4) moeten. PDK speelt 
dan tegen de nummer 7. Volgend jaar 
moeten jullie wederom voor de titel 
gaan heren. 
Dames 1 speelde vorig seizoen nog p/d 

wedstrijden en er werd verwacht dat zij 
dit jaar weer om de titel zouden spelen. 
Het is helaas een teleurstellend seizoen 
geworden voor de dames. Zij staan nu op 
de 7e plek en moeten vrijdag 17 April 
tegen Almere, de kersverse kampioen. 
Mochten de dames een heel goed resul-
taat halen dan kunnen zij nog 6e worden. 
Volgend seizoen komt er een damesteam 
bij en hebben we dus Dames 1 en Dames 
2. Ik hoop met 2 damesteams dat er vol-
gend jaar misschien weer een feestje te 
vieren valt. 
Heren 2 heeft ook een teleurstellend jaar 
achter de rug. Uit betrouwbare bron heb 
ik vernomen dat de heren voor plek 5 
gingen dit seizoen. Het zat  de heren ech-
ter niet mee en ze staan tijdens dit schrij-
ven op plek 9. De heren stonden laatste 
maar zijn door een hele knappe overwin-
ning afgelopen zaterdag op de nummer 

2, PDK,  naar plek 9 gestegen.  Zij moeten 
echter 18 april tegen de nummer 1.  Dit, 
terwijl de laatste tijdens dit schrijven 
tegen de nummer 7 aan 1 punt genoeg 
heeft om onze heren te passeren. Wat 
gaan de heren doen: degraderen ze  of 
blijven ze in deze klasse? Heren, volgend 
jaar, in welke klasse dan ook,  er volle 
bak en met veel speelvreugde tegenaan. 
De Recreanten hebben een ontzettend 

leuk en sportief seizoen gehad. Zij heb-

ben na 12 wedstrijden 17 punten ge-

haald. Zij zijn op plek 7 geëindigd. Jullie 

hebben inmiddels een versterking in jul-

lie leuke team. Dave van Hout welkom 

bij de recreanten. Helaas hebben ook 

een paar recreanten het volleybal achter 

zich gelaten en zijn gestopt. Hopen dat 

jullie volgend seizoen voor plek 6 kunnen 

gaan met Dave erbij. Gerjen. 

Het Mixtoernooi en Fan & Fun Feest 

BVB 
Denken jullie nog aan ons  Buurt Vol-
leybal Toernooi? Dit is op zondag 7 
juni. Dit toernooi is een hele belangrij-
ke  inkomstenbron voor onze vereni-
ging, dus lijkt het je leuk om mee te doen, stel dan een team sa-
men en meld je aan! De info en  het inschrijfformulier kun je vin-
den op onze website   vvnederhorst.nl 
Ook zoeken wij nog prijzen voor de loterij. Heb je nog iets leuks 
liggen of weet je iets of iemand die iets leuks te bieden heeft 
(vaartochten, etentje, etc.) neem dan even 
contact op met Angelique (Dames 1) 
tl173874@tiscali.nl 

Deze NEUSbrief 
wordt mede 

mogelijk  
gemaakt door:  

http://vvnederhorst.nl/
http://vvnederhorst.nl/
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Toen ik over dit stukje aan het nadenken was kwam er eigenlijk meteen een woord boven dat later de titel bleek te zijn van het 

stukje van onze kersverse voorzitter: TROTS. Want terugkijkend op het afgelopen seizoen ben ik enorm trots op onze jeugd! 

Trots op de hoeveelheid jeugd die we hebben, trots op de positieve uitstraling van de teams en trots op de prestaties die ze 

geleverd hebben en de vooruitgang die zichtbaar bij ieder team geboekt is. Supertrots ben ik natuurlijk op onze meisjes C2! 

Twee maal kampioen geworden, woh meiden wat een prestatie!! Een prestatie 

van jullie, maar ook zeker van jullie trainster Maaike Jansen (meisjes A)! Dank 

je wel Maaike, jij hebt dit team toch maar mooi op de kaart gezet! Dank en 

felicitaties ook aan jullie coach Angelique (dames 1), die het hele seizoen actief 

langs de lijn stond en jullie stimuleerde en motiveerde. Aan het einde van het 

seizoen is er natuurlijk al weer flink wat  nagedacht over het volgende seizoen. 

Iedereen wil graag (terecht) weten wat hem / haar te wachten staat. Er zijn 

altijd weer wat hindernissen te nemen, zoals verwachte of onverwachte gaten 

binnen teams die dan weer opgevuld moeten worden, maar het lijkt er op dat 

we alles toch weer rond hebben kunnen breien en dat de jeugd wederom goed 

vertegenwoordigd zal zijn. 1 A team, 2 B- teams en maar liefst 3 C-teams! Een 

hoeveelheid waar ik erg (daar is het woord weer) TROTS op ben! Onze jeugd is 

ook erg actief binnen de vereniging. Al die meiden (Helga noemt ze nog in haar 

stukje) die iedere donderdag weer op komen draven om de kleintjes te trainen, 

Romy Coers die haar schrijverstalenten gebruikt om onze communicatie en PR 

te doen (zoals dat mooie stuk afgelopen week in het Wijdemeren Nieuws). Maaike en Nienke die de organisatie van het  mix-

toernooi en het Fan & Fun feest op zich hebben genomen. Top meiden! Het afgelopen seizoen brengt mij daarom, om al deze 

redenen, op één woord: TROTS! Hopelijk zie ik velen van jullie zondag 7 juni op het BuurtVolleyBal toernooi! Rest mij iedereen 

een hele fijne zomer te wensen! Monique 

Jeugd A-B-C 

Seizoen 2014-2015 van de DEF jeugd. 
Wat gaat zo'n seizoen toch weer snel voorbij. Afgelopen zater-
dag hadden we al weer het laatste toernooi. Halverwege dit 
toernooi wordt er altijd tijd ingeruimd om de uiteindelijke uit-
slagen per niveau bekend te maken. Dit vinden de kids natuur-
lijk altijd erg spannend. Maar wat waren we toch allemaal 
weer trots nadat de uitslagen bekend waren. 
Daar gaan we: 
Niveau 6 - Nederhorst 1 wordt 1e en Nederhorst 3 wordt 2e 
Niveau 5 - Nederhorst 2 wordt 2e 
Niveau 4 - Nederhorst 4 wordt 2e 
Niveau 3 - Nederhorst 6 wordt 1e 
Niveau 2 - Nederhorst 7/8 wordt 2e 
Twee teams, Nederhorst 5 en Nederhorst 9, waren wel een 
beetje teleurgesteld omdat zij net niet in de prijzen waren 

gevallen. Maar meisjes en Colin, ook op jullie zijn we super 
trots! Aan het eind van het seizoen gaan er heel veel kinderen 
door naar de C-jeugd waardoor we volgend jaar met veel min-
der teams zullen starten. Maar het plan is om met een nieuwe 
groep 5-6 jarige te gaan starten. Dus heb je een broertje/zusje 
of vriendje/vriendinnetje in deze leeftijdscategorie zorg ervoor 
dat zij dit weten! Meer informatie volgt tzt.   
Dan sluit ik af met:  
BEDANKT lieve trainers: Maaike R, Maaike J, Nienke, Romy B, 
Romy C, Ilse, Max en Renee voor alle energie en tijd die jullie 
het afgelopen jaar in onze jeugd hebben gestoken. 
HEEL VEEL SUCCES  Nederhorst 1 tijdens de regionale kampi-
oenschappen die op 25 april worden gespeeld in Bovenkar-
spel. 
Tot volgend jaar allemaal. Geniet van de zomer! Helga 

Jeugd D-E-F 
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Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Oscar Gillissen (Heren 2) 

Zoals iedereen natuurlijk gelezen heeft, krijg ik de pen 

door van Ray, spelende in Heren 1. Dit is voor mij een 

zeer grote eer omdat ik al mijn hele volleybal carrière 

op deze mededeling heb zitten wachten en nu is het 

eindelijk zover….. Sommige leden zullen mij wel ken-

nen, andere misschien niet. Ik ben dus 1 van die Gillis-

sens. Ik speel nu mijn derde seizoen in Heren 3, naja 

officieel Heren 2 maar wij blijven het natuurlijk ge-

woon Heren 3 noemen. Het eerste seizoen zijn wij 

kampioen geworden in de 4e klasse, ja jullie lezen het 

goed, een Gillissen die kampioen is geworden. Dat kan 

niet iedereen zeggen met deze achternaam. Op dit 

moment speel ik mijn 2de seizoen met “Heren 3” in de 

3de klasse waar de resultaten ietsje minder zijn dan in 

de 4de klasse Maar desondanks blijft het altijd gezellig 

in “Heren 3”. Ik zal mij nu maar eens gaan voorstellen: 

Ik ben Oscar Gillissen, 25 jaartjes jong en geboren in 

Naarden. Tot mijn 6de heb ik in de Blijk gewoond en 

ben daarna verhuisd naar de Dammerweg, waar zo 

ongeveer elke Gillissen te vinden is. Sinds een half jaar 

woon ik samen in Hilversum en heb ik dus mijn ouder-

lijke dorp verlaten. Buiten het volleybal houd ik van 

reizen, feestjes en biertjes drinken, maar deze moeten 

helaas ook betaald worden en daarom heb ik een aan-

tal opleidingen gevolgd om een leuke baan te kunnen 

vinden. Op mijn 20ste heb ik MBO Werktuigbouwkunde 

afgerond en toen heb ik besloten om toch nog door te 

stromen naar het HBO, waar ik ruim een jaar geleden 

de opleiding Product Design & Engineering heb afge-

rond. Bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw ben ik afge-

studeerd en ben ik nog 4 maanden in dienst geweest. 

Na deze 4 maanden ben ik 2 maanden met mijn vrien-

din Yvette op reis 

gegaan naar Azië. 

De vrijheid van 

reizen beviel mij zo 

goed dat ik besloot 

om gedeeltelijk 

voor mijzelf te gaan 

werken en een 

paar dagen bij LAM 

hekwerken (collega 

van Maarten Oos-

terhof dus). Begin 

april ben ik toch 

maar met het seri-

euze leven begon-

nen en in dienst-

verband gegaan bij DENTA Engineering te Soest. Mijn 

functie is Mechanical Engineer, dat houd in het tech-

nisch uitwerken van ontwerpen/ideeën zodat het ge-

produceerd kan worden. Dit was het dan wel weer zo 

een beetje, MAAR nu komt de grote vraag aan wie ik 

de neus ga doorgeven. Ik denk dat het inmiddels wel 

een beetje duidelijk is geworden in dit verhaaltje dat ik 

de Neus maar aan 1 persoon kan doorgeven….. Dat is 

natuurlijk mijn neef Maarten Gillissen (Heren 1), suc-

ces!!!!!! 

Wist je dat….? 

In 2015 vinden er supergave volleybal toernooien 
plaats: 
Van 26 juni - 5 juli het WK Beach.  
Op 4 verschillende locaties in Nederland vinden 
de wedstrijden plaats. In den Haag (hofvijver), 
Amsterdam (de Dam), Rotterdam (SS Rotterdam) 
en in Apeldoorn (Marktplein). 

Negen Nederlandse teams zullen meedoen tijdens dit WK. 
Van 26 september - 4 oktober EK dames 
Op 26/27/28 september speelt het dames team haar poule wedstrijden in Apel-
doorn. 
Dan speelt het heren team nog 3 wedstrijden in het kader van de World League. 
Deze vinden plaats in juni weekenden. 
We willen inventariseren of er animo is om met elkaar naar een wedstrijd te gaan 
kijken. Amsterdam is om de hoek!  Daarnaast speelt het team van de heren ook 
nog een keer in Almere in het topsport centrum. En ook Apeldoorn is niet ver weg! 
Mocht je hier interesse voor hebben stuur dan eventjes een email naar 
tc_defjeugd@vvnederhorst.nl 

2015: Een fantastisch volleybaljaar! 

We gaan seizoen 2015-2016 
goed beginnen met een 
groot feest en superleuke 
activiteiten, dus: Houd je 
agenda vrij op  

12 september  
Wordt vervolgd ... 

Zet in je agenda: 

Colofon 
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