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ben nog één puntje nodig dat ze op zaterdagmid-
dag 6 april kunnen  behalen. Natuurlijk gaan we 
ervan uit dat dit lukt, zodat daarna kampioenschap 
en promotie naar de 3e klasse gevierd kan wor-
den?! Ze spelen als enige seniorenteam thuis die 
middag, maar het zou wel erg leuk zijn als zoveel 
mogelijk mensen ze komen aanmoedigen. De 
wedstrijd begint om 15.30 uur. 
 
TC 
De TC, zowel die voor de senioren als de jeugd, is 
druk bezig met evaluatie van dit seizoen en voor-
bereidingen voor volgend seizoen. Dat is weer een 
hele klus, ook al omdat we de nodige wisselingen 
verwachten in de teamsamenstellingen, zoals bij-
voorbeeld inpassing van jeugd. We vragen jullie 
begrip en geduld voor dit proces. Intussen kun je 
natuurlijk wel voor jezelf bedenken wat je zou 
willen. Schroom ook niet om dit bekend te maken 
aan de TC. 
 
Bestuur 
Tot slot, nog wat bestuurlijke beslommeringen. 
Sanne is na vele jaren tomeloze inzet helaas ge-
stopt met de jeugd TC. We zullen haar missen, 
maar gelukkig nemen Helga en Monique haar ta-
ken al waar. Voorzitter van het Buurtvolleybaltoer-
nooi, Mark van ’t Klooster, houdt ook op met zijn 
taak na het toernooi op 2 juni aanstaande. We 
zoeken iemand die het leuk vindt om in een klein, 
gezellig team de coördinatie op zich te nemen in 
2014. Hartstikke leuk om te doen en in 2013 kan je 
alvast meelopen met Mark om te zien wat dit alle-
maal precies inhoudt. Meld je even bij Mark of bij 
mij. Aarzel je, dan kan je natuurlijk ook nog ie-
mand erbij zoeken en als duo opereren.  
 
Groet 
Leon  

Omdat we in ons 50-jarig jubi-
leumjaar zitten willen we dit 
jaar een extra speciaal eind-
feest organiseren. Kom alle-
maal op zaterdag 13 april naar 
sporthal de Blijk. We willen 
met alle leden (van 6 tot 60 
jaar) een mixtoernooi spelen.  
Ouders van de jeugdleden en 

partners van de senioren, kom 
gezellig mee, jullie zijn allemaal 
uitgenodigd voor het aanslui-
tende (gratis!) buffet. Om een 
idee te krijgen van het aantal 
mensen dat we die avond   
kunnen verwachten, kun je je 
binnenkort via de website aan-
melden. 
Dus zet in je agenda:  
13 april 15.00 uur  
eindfeest VV Nederhorst 
Het thema voor die dag zal zijn: 
Koningsdag 
Een persoonlijke uitnodiging 
volgt.  

Zaterdagmiddag  13 april 
eind- / jubileumfeest 

Nieuws van de voorzitter 
Het einde van het seizoen nadert nu heel snel. In elk geval sneller dan het 
voorjaar zelf. We hebben het voornemen om er nog even met volle kracht 
tegen aan te gaan en dat betekent drukke weken voor teams, leden en be-
stuur. Zaterdag 20 april zijn de laatste wedstrijden, maar voor die tijd gaan we 
nog even kampioen(en?) huldigen en een feestje vieren.  
 
Dat feestje zal op zaterdagmiddag 13 april zijn voor alle leden, dus jong en oud 
en iedereen daar tussenin. We beginnen met een mixtoernooitje en daarna 
wordt het weer gezellig met z’n allen eten. Ook partners en ouders van kinde-
ren zijn welkom en ook niet onbelangrijk… het eten is weer helemaaal gratis! 
We hopen natuurlijk op een hoge opkomst. Houd de berichten op de website 
en je e-mail en social media in de gaten! 
 
Heren 3 
De week ervoor hopen we het kampioenschap van Heren 3 te vieren. Zij heb-



De jeugd zit middenin de 2e helft 
van de competitie. De start van 
deze 2e helft is altijd wat hectisch 
omdat er - anders dan bij de   
senioren - een nieuwe indeling 
gemaakt moet worden en op 
korte termijn alle wedstrijden 
ingepland moeten worden. Dit 
jaar bleken we ook nog erg lastig 
met de voorjaarsvakantie te    
zitten. Veel scholen weken af van 
de geplande data waardoor er 
een lange vakantieperiode ont-
stond. Veel wedstrijden waren 
binnen deze periode geplaatst 
dus er moest een en ander verzet 
worden. Remko had zijn handen 
vol aan al deze verzoeken tot 
verschuiving, maar het is weer 
goed gekomen. 
De jeugd draait erg goed. Meisjes 
A en B staan allebei op een twee-
de plek en bij beiden heeft het 
team dat bovenaan staat twee 
wedstrijden meer gespeeld. Het 
kampioenschap is voor beide 
teams dus binnen handbereik! 

Ook Jeugd C1 staat er zeer 
goed voor! Zij staan nu op een 
2e plek, op slechts 1 punt    
afstand van A.G.A.V.S.. Dit 
team heeft echter één         
wedstrijd meer gespeeld.    
Grote concurrent is Keistad 
waarmee      Nederhorst gelijk 
staat. Nederhorst moet het 
nog twee wedstrijden          
opnemen tegen Keistad dus 
dat wordt heel spannend! De 
C2 draait lekker mee in de   
middenmoot. Voor het eerste 
jaar bij de C jeugd is dit zeker 
een hele goede prestatie! Onze 
jongens van Spike-it doen het 
helaas dit seizoen niet zo goed. 
Ze hebben het ook wel moeilijk 
met een krappe bezetting (2 
teams van 6 en 7 spelers).   
Hopelijk zetten ze met zijn 
allen nog even flink de     
schouders onder de laatste 
wedstrijden! 
Veel succes nog allemaal! 
Monique  
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Even voorstellen: Jongens 3 en 4 
Iedere NEUSbrief stellen we 1 of 2 teams van de jeugd D-E-F 
voor. Deze keer is het de beurt aan Jongens 3 en 4. Samen 
genomen, omdat zij ook altijd als groep trainen, samen met 
Jongens 2.  
Het eerste woord dat in me opkomt als ik aan die jongens 
denk is: stuiterballen! Iedere donderdag komen ze enthousi-
ast binnen gerend, de volumeknop staat meteen voluit en ze 
stuiteren alle kanten op. Vol overgave storten ze zich op hun 
eigen warming-up die meestal bestaat uit trefbal of iemand 
is ‘m / niemand is ‘m (wie kent het niet!). Daarna moeten 
Aranka en ik ze enigszins in het gareel zien te krijgen, ze onze 
warming-up uit laten voeren en er moet natuurlijk een 
beetje gebald worden. Ze spelen op niveau 3, dat betekent 
dat de eerste bal onderarms opgespeeld moet worden, daar-
na door iemand anders gevangen en over het net gegooid. 
Ze draaien heel leuk mee op de toernooien. De één is wat 
serieuzer in het spel dan de ander maar met elkaar hebben 
ze volgens mij veel plezier! 
Kortom: een leuke enthousiaste groep jongens!  
Monique 

Jeugd A-B-C 

Het vizier op…….. 

Het einde van het seizoen nadert en dat 
houdt in dat we ons mogen richten op het 
nieuwe seizoen. Helaas blijkt bij de evalua-
ties van de teams dat met name Dames 1 
uit elkaar zal vallen. We wisten dat het 
een moeilijk jaar zou gaan worden en na 3 
jaar PD is de directe degradatie moeilijk te 
ontlopen. 
Wat betekent dit voor de club? Het is niet 
fijn om afscheid te nemen van dames die, 
al dan niet lang, aan Nederhorst verbon-
den waren. Maar het biedt ook kansen!
Een aantal meiden vanuit de jeugd kunnen 
makkelijker doorgroeien om zodoende 

een mix te maken en de basis te leggen 
voor de toekomst. Hier gaan we voor! 
Ook bij de heren zal dezelfde tred te zien 
zijn. In overleg met de nieuwe jeugd TC 
Monique en Helga kunnen we de lijnen 
hiervoor uitzetten. Een aantal van jullie 
zijn hier al over gepolst en verdere ge-
sprekken zullen de komende weken 
plaatsvinden. 
Ook kijken we naar de trainersmogelijk-
heden. Wie kan wat doen en hoe krijgen 
we een balans die hand in hand gaat met 
trainingen en wedstrijden? Kortom vol-
doende uitdagingen voor de continuïteit 

binnen onze vereniging. 
Hoogtepunt van het seizoen is het aan-
staande kampioenschap bij Heren 3 (6 
april in De Blijk) en wellicht de PD        
wedstrijden van Heren 2. Alles in het ka-
der van bovenstaande zodat we 3 teams 
hebben welke op elkaar aansluiten in   
klasse (1e, 2e en 3e) en doorstroming van 
de jeugd mogelijk is op elk niveau.  
De recreanten tenslotte vinden hun draai 
in hun competitie. Zij winnen meer en zijn 
beter op elkaar ingespeeld. De sfeer is 
goed en het enthousiasme niet echt te 
stuiten. 

Jongens 3 en 4; vlnr: Dennis, Bram, Coen, Robert en Erwin. 
Onder: Pim, Luuk, Krijn en Jochem  



Wist je dat... ? 
 Sanne (D1) na jaren van intensieve in-

zet, afscheid heeft genomen van haar 
bestuurstaken? 

 het bestuur haar heel erg bedankt voor 
alles wat zij voor de vereniging bete-
kent en betekend heeft? 

 zij de grote motivator is geweest aan 
het opbouwen van de jeugdafdeling? 

 het bestuur in de personen van Moni-
que en Helga waardige opvolging heeft 
gevonden? 

 je via vvnederhorst.nl eenvoudig kunt 
shoppen bij gerenomeerde interne-
twinkels en je dan ook de vereniging 
sponsort? 

 dat deze manier van sponsoring je niks 
extra's kost? 

 de vereniging deze gelden oa gebruikt 
voor leuke dingen waar de jeugd of de 
hele vereniging van kan profiteren? 

 het sluitingsfeest van ons jubileumjaar 
13 april daar een voorbeeld van is? 

 wij hopen dat we op die dag ook één of 
meerdere teams als kampioen kunnen 
huldigen? 

 Heren 3 heel erg dichtbij een kampi-
oenschap is? 

 deze wedstrijd op 6 april in de Blijk 
gespeeld wordt? 

 zij dan nog een paar punten nodig 
heeft? 

 en dat die wedstrijd wordt opgezweept 
door een heuse DJ (DJ Pin-Pas)? 

 er in het team Heren 3 al spelers zijn 
die al weken zenuwachtig zijn? 
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In memoriam Wim Gräper 
 

Vorige week bereikte ons het bericht dat, na een peri-
ode van ziekte, Wim Gräper is overleden. Wim, vader 
van oud-speler Patrick, is een bekende trainer in de 
regionale volleybalwereld. Ook bij onze vereniging 
heeft Wim enkele jaren zowel het eerste heren- als 
damesteam getraind. Zoals wij Wim kennen, genoot 
hij altijd van het “spelletje volleybal”.  
Bij zijn cluppie Lovoc zullen ze zijn aanwezigheid in en 
rond de velden zeker gaan missen. Wij wensen de 
familie Gräper veel sterkte bij de verwerking van dit 
verlies. 

Lees verder op pagina 4 

Zomerspektakel zoekt barkeepers 
 

In de vorige NEUSbrief heeft een korte oproep gestaan voor vrijwilligers voor het 
Zomerspektakel. Het Zomerspektakel is een gezellig driedaags evenement waarbij 
muziek, sport, spel en ontspanning centraal staat. Voor dit jaar heeft de organisatie 
besloten om de catering na jaren van samenwerking met een cateraar, besloten de 
catering in eigen hand te nemen. Het Zomerspektakel zoekt dus barkeepers. Het 
evenement wordt gehouden van 5 tot en met 7 juli. Lijkt het je leuk om met je team 
een aantal uren achter de bar te staan? Meld je aan bij Maarten Gillissen (Heren 1). 
Overigens geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.  
Maar de jeugdteams kunnen natuurlijk ook hun ouders mobiliseren. Het Zomer-
spektakel zal er een financiële vergoeding tegenover zetten welke ten goede komt 
aan de volleybalvereniging. Door een paar uur gezellig achter de bar te staan, spon-
sor je dus VV Nederhorst. Je kunt Maarten telefonisch bereiken op 06-27402025 of 
via mail maartengillissen@hetnet.nl. Informatie over het evenement, kijk op: 
www.zomerspektakel.nl. 

Deze NEUSbrief  
wordt mede mogelijk 

gemaakt door:  

Op 10 februari werd door de Prima Donna Volleybalschool uit Huizen een selectietrai-
ning voor de D-jeugd uit de regio gehouden in Sporthal de Meent. Acht van onze    
jeugdspelers zijn naar deze selectietraining afgereisd. Maar liefst 35 enthousiaste 
jeugdvolleyballers begonnen om 13.30 uur aan de training onder leiding van Jack Engel-
berts en Elroy Bezemer.  
Tijdens de training werd er door de jeugdvolleyballers hard gewerkt, veel plezier      
gemaakt en veel gelachen. Na twee uur volleyballen met leuke, grappige en moeilijke 
oefeningen hadden de jeugdige volleyballers hun uiterste best gedaan en konden de 
trainers een keuze maken. 
Uiteindelijk zijn er 24 volleyballers geselecteerd voor het programma van de Volleybal-
school, waarvan 5 van VV Nederhorst. Hier zijn wij natuurlijk best een beetje trots op. 
Onder leiding van Jack Engelberts worden in totaal 6 trainingen van 2 uur afgewerkt. 
Hierin wordt vooral gewerkt aan de techniek. De eerste training werd besteed aan de 
onderhandse techniek. De tweede training was de bovenhandse techniek aan de beurt. 
Afgelopen zondag werd er druk aangevallen. Nog 3 trainingen te gaan! 
We wensen Yannick, Joep, Thijs, Marijn en Jelle veel plezier. 

Selectietraining voor 5 van onze jeugdleden! 

http://vvnederhorst.nl
mailto:maartengillissen@hetnet.nl
http://www.zomerspektakel.nl
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 het bestuur ze vanaf deze positie alvast 
heel veel succes wensen! 

 iedereen dus van harte uitgenodigd is 
om ze aan te komen moedigen? 

 Annemarie uit Dames 1 zwanger is? 
 Aranka (D2) in haar eerste jaar als pen-

ningmeester het seizoen denkt af te slui-
ten met een positief saldo? 

 wij dit een topprestatie vinden? 
 maar dat Aranka geen paling lust? 
 24 maart er door Guido Vermeulen 

(coach Nederlands Damesteam) een 
clinic gegeven wordt voor trainers van 
Nederhorst? 

 de jeugdtrainers Anne, Maaike, Ilse, Mo-
nique en Helga het 'lijdend' voorwerp 
zijn voor deze clinic? 

 deze clinic vrij toegankelijk is voor ieder-
een? 

 deze clinic om 9:30u begint? 
 Jacqueline (Recreanten) heel veel kennis 

heeft en inspanning verricht om onze 
website actueel en leesbaar te houden? 

 zij door tijdgebrek, het stokje graag zou 
willen overdragen aan een gemotiveerd 
iemand? 

 iedereen die dat leuk lijkt, zich kan mel-
den bij één van de bestuursleden? 

 de jeugd TC uitkijkt naar nog meer kam-
pioenschappen? 

 we iedereen daarom oproepen om onze 
jeugdteams 6 en vooral ook 20 april aan 
te komen moedigen? 

 Anne Stoker (MA) dit weekend 18 jaar is 
geworden? 

Grote clubactie 
Zoals jullie de vorige keer hebben kunnen lezen hebben 
onze jeugdleden een fantastisch bedrag opgehaald door 
het verkopen van Grote Clubactieloten. Een gedeelte van 
dit bedrag is besteed aan het kopen van attributen om de 
motoriek van onze jeugd-
leden te verbeteren. Er 
wordt nu tijdens de war-
ming-up driftig touwtje 
gesprongen en ze doen 
diverse oefeningen met de 
welbekende laddertjes. 
Daarnaast zijn er ook een 
10-tal nieuwe miniballen 
gekocht waar we heel blij 
mee zijn!  

vervolg van pagina 3 Ik geef  de NEUSbrief  door aan…  
    Gerjen Binnekamp 
Ik had al zo’n gevoel dat Annet mij zou kiezen om iets over mij zelf 
te vertellen.  
Ik ben Gerjen Binnekamp, 37 jaar, en doe Donald Duck na, nee nu 
serieus. Mijn gezin bestaat uit mijn vriendin Karin en onze 2 zoons 
Jesper & Daniël. Ik ben werkzaam op de rechtbank Amsterdam en 
kom dagelijks andere dingen tegen. Ik zit in allerlei commissies op 
mijn werk zoals sport- en feestcommissie.  
In 2006 ben ik met Mark begonnen met volleybal bij de recreanten. 
Buurtvolleybal vonden wij erg leuk en via die weg ben ik bij VV   
Nederhorst gekomen. In de recreantengroep, wat gemixt was, zijn 
wij een kleine competitie begonnen in Amersfoort op woensdag-
avond. Mark en ik wilden een eigen team opzetten en hebben 
steeds meer mensen bij ons team gehaald om uiteindelijk Heren 3 
te starten.  
Wij hebben onder andere oudgedienden Peter en Ernst bij ons team 
weten te halen. Later kwamen Niels, Jeroen en Brian er ook bij. Dit 
jaar hadden wij na een goede werfactie nog een drietal leden bij 
ons team gehaald en niet onbekend zijn bij de vereniging: Jeff, Rick 
& Oscar. Dit deden wij omdat Peter een stapje terug wilde doen. 
Wij zijn nu een team van 10 leden en hebben ook al weer iemand 
die graag wil instromen.  
In 2010 zijn wij eindelijk begonnen met ons eigen team en gingen 
wij competitie spelen. Het 1e jaar werden wij 4e en vorig seizoen 3e. 
Nu is de competitie gehalveerd en staan wij riant voor om op Zater-
dag 6 April Kampioen van de 4e klasse te worden. Dus kom ons alle-
maal aanmoedigen, we spelen om 15:30uur.  
Zoals sommige van jullie weten, houden wij als team ook van gezel-
ligheid. Mijn motto en bijna dat van iedereen in ons team is: in de 
wedstrijd gaan we er vol voor en na de wedstrijd blijven we het 
liefst met het hele team zo lang mogelijk een borreltje nemen. Wij 
als team hebben veel plezier in het volleybal en willen nog wel een 
paar jaar door.  
En nu het doorgeven, wie zal ik doen? Nog steeds twijfel ik, maar ik 
ga voor mijn buurman Mike Borstlap, die speelt in Heren 1 en is 
heel actief bij de vereniging. 


