
Deze NEUSbrief wordt  
mede mogelijk gemaakt 

door:  

Wedstrijdzaken 

De 2e helft van de competitie 

voor de jeugd is nu ook ge-

pland. Dit houdt in dat er een 

nieuw schema is gemaakt voor 

de scheidsrechters, tellers en 

zaalwacht. Jullie aanvoerders 

hebben een mail gekregen met 

het tel-  en zaalwachtschema. 

Er wordt ook een totaal sche-

ma op de site geplaatst.  

De bevindingen van de 1e helft 

vind ik positief! Elk team 

heeft datgene gedaan wat hen 

gevraagd werd. Er waren, he-

laas, wat kleine schoonheids-

foutjes qua communicatie. 

Met name voor het tellen. 

Aanvoerders let hier op s.v.p. 

Zaalwacht: Als je team staat 

ingedeeld, zorg er dan voor 

dat je een half uur voor de 

wedstrijd begint aanwezig 

bent om de velden op te bou-

wen. Hierdoor kan iedereen op 

tijd beginnen en zijn we op 

tijd klaar. Teams blij, zaal-

wacht blij en beheerder blij. 

Ik wens jullie allemaal een 

succesvolle 2e helft van het 

seizoen. Remko  

Opbrengst Grote Club Actie 
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Ook dit jaar heeft onze jeugd ontzettend zijn/haar best gedaan om loten te verkopen voor de Grote Club Actie.  

Zij hebben een mooi bedrag voor onze club we-

ten te verdienen. Melissa Faber uit Nederhorst 6 

heeft dit jaar de meeste loten verkocht en Neder-

horst 8, bestaande uit Summer, Florien, Iris, Ster-

re en Ilse was het best verkopende team. Alle-

maal enorm bedankt voor jullie inzet!! 

 

 

Vacature voorzitter nog steeds open!  
 

Op deze plaats heeft jarenlang een stukje van onze 

ex-voorzitter Leon gestaan. Hoe jammer is het dat 

we nu geen voorzitter hebben? Nou best wel!  

 

We missen Leon en iemand die de leiding wil ne-

men over het enthousiaste team van vrijwilligers dat 

er staat voor onze vereniging. Dit team is behoorlijk 

ervaren inmiddels, dus als het goed gaat heb je als 

voorzitter waarschijnlijk niet zo veel te doen als jij 

misschien nu denkt. Sta je open voor een nieuwe 

uitdaging en is deze taak misschien iets voor jou? 

Meld je dan snel aan bij een van de bestuursleden. 

Komen er geen aanmeldingen dan zal het huidige 

bestuur in de komende vergadering in ieder geval 

een interim voorzitter benoemen. 

  

Het seizoen is inmiddels halverwege en loopt als een trein. Wil je weten hoe 

het gaat met onze jeugd, recreanten of senioren lees dan vooral deze NEUS-

brief. Ook het School Moves Toernooi,  het Sinterklaasfeest, de kersttoernooi-

en en het resultaat van de Grote Clubactie komen aan bod in deze NEUS. Kort-

om, na het lezen van deze gezellige NEUSbrief ben je weer helemaal op de 

hoogte! 
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Nieuws van de senioren 

De eerste helft van het seizoen zit er al weer op. Voor de jeugd 

betekent dit een afsluiting, want in januari starten zij - in tegen-

stelling tot de senioren -  in een nieuwe poule. Dit betekent dus 

ook dat jeugdteams 2 keer kampioen kunnen worden. En jawel, 

wij hadden een kampioenschap te vieren.  Ons nieuw gevormde 

Meisjes C2 team won glansrijk alle wedstrijden en met slechts 

3 sets tegen werden zij de op één na laatste wedstrijd al kampi-

oen. Ontzettend goed gedaan meiden!  Gefelici-

teerd! En natuurlijk felicitaties en dank aan jul-

lie goede trainster, Maaike Jansen! Top Maaike, 

je inspanningen zijn duidelijk niet voor niets 

geweest! Angelique natuurlijk dank voor het 

coachen en ook van harte gefeliciteerd met het behaalde resul-

taat!  

Meisjes B en Meisjes C1 zijn beiden op een keurige 3e plaats 

geëindigd. Jongens C werd 2e met slechts 2 punten verschil op 

de nummer 1. Een heel mooi resultaat dus, zeker in de eerste 

klasse! Voor Meisjes A was het resultaat van de eerste helft 

misschien wat teleurstellend, een dipje na de twee kampioen-

schappen van vorig jaar. Maar nieuwe ronden, nieuwe kansen, 

dus zet ‘m op meiden. 

We hebben het seizoen leuk afgesloten met op de laatste maan-

dagtraining een kersttoernooi voor de A-B-C jeugd en de aan-

komende C-jeugd, dus de kinderen die nu nog D-jeugd spelen 

en volgend seizoen in de C-jeugd komen. Het was een heel 

gezellig toernooi waar iedereen ontzettend zijn best deed en er 

daardoor  fanatieke rally’s te zien waren. De aankomende C-

jeugd liet hierbij ook zien dat ze het straks aan kunnen in de 

competitie. Op de laatste donderdag hadden veel kinderen een 

kerstdiner of –gala en daardoor hadden we een zeer kleine op-

komst. Met diegenen die er wel waren hebben we lekker wat 

partijtjes gespeeld. Eerst alles door elkaar en daarna gesplitst in 

A-B-C en D-E-F. Ook dit was erg gezellig. De kerstvakantie zit 

er al weer bijna op dus we gaan ons opmaken voor een nieuw 

seizoen. Al ons jeugdteams zullen in de tweede helft uitkomen 

in de 1e klasse. Meisjes C2 heeft zich door het kampioenschap 

hiervoor al duidelijk geplaatst en van Meisjes C1 zijn wij over-

tuigd dat ook zij best een stapje hoger aankunnen! De andere 

jeugdteams speelden al 1e klasse. 

Ik wens iedereen een hele goede jaarwisseling toe en een heel 

mooi en sportief 2015! Monique 

Jeugd A-B-C 

Er zijn eigenlijk geen nieuwsberichten van de TC sinds de laat-

ste NEUSbrief. Ik kan jullie wel de informatie van alle teams 

geven hoe ze er voor staan. 

Heren 1 

Vrijdag 21 november had Heren 1 een hele belangrijke wed-

strijd tegen Switch. Deze wedstrijd ging om de koppositie. He-

laas is deze wedstrijd met 4-0 verloren. Heren 1 revancheerde 

zich knap in de wedstrijd  die daarop volgde, zij wonnen met 4-

0. Helaas was dat van korte duur want ze liepen de wedstrijd er 

na  tegen onverwachts verlies aan tegen Afas-LEOS. 

Dames 1 

De dames tipte ik ook als kampioenskandidaat dit jaar, na de 

knappe prestatie van vorig jaar. Zij staan op de 7e plaats en 

hebben de laatste duels hopelijk de weg omhoog weer gevon-

den. Op 21 november heeft dames 1 met 3-1 gewonnen van 

Wilhelmina. Waarop zij die week erop tegen de nummer 2 

moesten. De wedstrijd ging helaas verloren met 4-0. Vervol-

gens boekten de dames een knappe overwinning op Oberon die 

5e staan. 

Heren 2 
Na een heel lastig en moeizaam begin - namelijk 4 punten uit 5 

duels - hebben de heren de weg omhoog gevonden. Zij stonden 

enige tijd geleden nog vast op de laatste plaats. 14 november 

hebben de heren met 3-2 verloren van Keistad dat 3e stond. 

Vervolgens moesten zij op bezoek bij Gemini waar zij met 3-1 

verloren en zij stonden op de 4e plaats. Dit was echter een voor-

gerecht  want daar was die dan, voor de 1e keer dat de heren in 

de 3e klasse spelen hebben zij heel knap een 4-0 overwinning 

geboekt op de Smashers welke op de  8e plaats stonden. Heren 

2 staat nu 8e met de aansluiting naar boven toe. Ik zou zeggen 

heren: ga zo door. 

Recreanten  

De Recreanten hadden een slechte start. Op 28 november heb-

ben zij het laatste toernooi van dit jaar gehad. Zij hebben toen 

oa gespeeld tegen Baldadig en Trivolley.  Ze raken steeds beter 

op elkaar ingespeeld en tijdens dit laatste toernooi hebben ze 

dan ook 3 wedstrijden gelijk gespeeld! Helaas zijn ze toch nog 

als laatste geëindigd. Maar in het nieuwe jaar gaan we er vanuit 

dat ze de stijgende lijn kunnen voortzetten. 

Eindejaarstoernooi 

Tot slot hebben de meeste leden meegedaan aan het eindejaars-

toernooi. De meeste teams waren bedeeld met 4 leden uit ver-

schillende teams. Helaas waren er net te weinig leden, waar-

door wij geen 8 teams hadden met 4 personen per team. We 

konden ook geen volledig programma afwerken. Daardoor is 

gekozen voor 4 sets. Maar dat liep zeer voorspoedig. Er zijn 2 

teams - die elkaar helaas niet getroffen hebben - die alles heb-

ben gewonnen. Dat is het team  van Michel, Niels, Peter & 

Odette en het team van Maarten O, Mark, Marleen & Janny. 

Allen een hele fijne jaarwisseling  en een sportief 2015. Tot 

volgend jaar. 

Gerjen 



Op dit moment hebben we van de D-E-F jeugd al 5 kinderen bij de volleybalschool in Huizen 

rondlopen. Zij trainen tijdens het seizoen elke zondag een 3-tal uren in Huizen en 

natuurlijk zijn we hier erg trots op! Krijn en Tim zijn later in het seizoen ingestapt 

dus hier is nog geen foto van. Maar wel van Femke, Jesse en Marijn. We hebben 

gevraagd aan ze wat zij zo leuk vinden aan het meedoen bij de volleybal school. 

Femke (Nederhorst 3 én Meisjes C2): “Ik vind de volleybalschool heel leuk want we 

leren heel veel. Ik kon eerst niet goed de aanvalspas, maar nu veel beter. Aan het 

begin van de training lopen we ook 3 of vier rondjes hard en gaan we buikspieroefe-

ningen doen. Ik doe nu mee met de C en vorig jaar deed ik mee met de D. Dat was 

ook leuk, maar toen was het 1½ uur en nu 3 uur trainen, dat is wel een verschil maar 

het is heel leuk. Ik vind het het leukste dat we nu ook allemaal nieuwe dingen leren.”  

Marijn (Nederhorst 1 én Jongens C1): “Ik vind de volleybalschool erg leuk, omdat we veel techniek oefenen. Daar-

door ga je echt vooruit. De trainers proberen het beste uit je te halen. Het is wel een lange training, maar dat vind ik 

niet erg. Ook heb ik veel zin om een toernooitje te spelen met de volleybalschool, dat gaan we ergens na de kerst in 
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Onze D-E-F jeugd doet het nog steeds erg goed op de toernooien. Ook zijn er inmiddels wat nieuwe kindjes gekomen na ons 

geslaagde SMV toernooi. Hierdoor gaan we van 1 team, dat inmiddels uit 7 kinderen bestond, twee teams vormen. Maar omdat 

ons Nederhorst 6 team het zo goed gedaan heeft wil ik ze toch even voorstellen:  

Van links naar rechts: 

Roma, Sofia, Isabelle, Melissa, Arlette en Yvette. Zij wor-

den dit seizoen getraind door Maaike Röling. En ondanks 

dat de dames er nu pas zo'n 1 ½ á 1 jaar op zitten doen ze 

het echt super goed. Tijdens het laatste toernooi gewoon 6,5 

sets (max 8 te halen) gewonnen. Maar ik heb er alle ver-

trouwen in dat jullie met de twee nieuwe aanwinsten, Dylan 

en Colin, gewoon lekker doorgaan. Ik had nog even aan de 

dames gevraagd waarom ze het zo leuk vinden op het vol-

leybal. Het antwoord was bij velen: in een team sporten met 

vriendinnen! Dat het gezellig is blijkt wel :-). Op naar het 

nieuwe jaar! Groetjes Helga  

Jeugd D-E-F 

Sinterklaasfeest 
Ook dit jaar kwamen we weer gezellig bij 

jullie kijken tijdens een volleybaltraining. 

Wat was het weer leuk. De groep is nog 

steeds zo groot en de kinderen zo enthou-

siast. We konden zien dat jullie weer heel 

veel geleerd hadden! Bedankt voor de 

topavond en tot volgend jaar! 

Hoofdpiet Herman 

Nog even een klein woordje van Dylan Spaapen 

over de reden dat  zij op volleybal is gekomen, 

nadat ze mee heeft gedaan met de trainingen op 

school: "Na het  School Moves Volley zag ik 

hoe leuk volleybal was. Eerst had ik echt niets 

met volleybal. Mijn zus vond het zelfs wonder-

lijk dat ik erop ging, zelfs voetbal had zij voor-

getrokken. En nu ik al hoger mag spelen samen 

met mijn vriend Colin is het helemaal top. Ik heb 

veel kinderen leren kennen bij het volleyballen. 

Ik zocht nog een sport en dit wordt dus volley-

ballen." En Dylan heeft samen met Colin inmid-

dels meegedaan tijdens het laatste toernooi. Het 

was super spannend natuurlijk maar ze hebben 

het beide heel goed gedaan. Nu lekker gaan spe-

len met jullie nieuwe team! 

School Moves Volley 
Ook dit jaar hebben we weer met veel 

vrijwilligers 3 trainingen gegeven bij 

elke school in ons dorp in de maand 

oktober/november. Woensdag 19 

november was het weer zover: ons 

tweede School Moves Volley toer-

nooi! Dit jaar een hele hoge opkomst 

van de 3 scholen uit Nederhorst den 

Berg, wel 87(!) kinderen deden mee. 

Eerst werden er voorrondes gespeeld 

in 4 poules. Na deze voorrondes kon-

den de teams op sterkte worden inge-

deeld, zodat er wat gelijkwaardigere 

tegenstanders kwamen te staan. Er 

werd enorm fanatiek gestreden en het 

enthousiasme was groot! Ontzettend 

leuk om te zien wat een spannende 

wedstrijden de kinderen neer wisten 

te zetten na slechts 3 trainingen, die 

ze tijdens de gymlessen hebben ge-

had! Na afloop van de 2e ronde moes-

ten snel de punten geteld worden en 

werd er in spanning afgewacht welke 

teams met een beker naar huis zouden 

gaan. Voor iedere school was er een 

beker voor het team dat de meeste 

punten had behaald en de grote wis-

selbeker ging naar de school die in 

zijn totaliteit het beste gepresteerd 

had. Dit jaar was het weer een span-

nende strijd waarin de Warinschool 

met 1 puntje verschil wederom de 

wisselbeker won. We willen al onze 

vrijwilligers reuze bedanken voor 

jullie hulp tijdens de trainingen en het 

toernooi. We hopen dat we volgend 

jaar weer op jullie kunnen rekenen 

want dan gaan we het zeker weer 

doen.  

Monique, Aranka,Angelique en Helga 

Brabant doen. We spelen dan CMV 

niveau 6. Er doen zelfs teams uit 

Duitsland mee, wat best wel spannend is.”   

Volleybalscholen 
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Krijn (Nederhorst 2 én regelmatig Nederhorst 1): “Als je mee wilt doen met de volleybalschool kun-

nen je ouders je opgeven. Er zijn speciale selectiedagen dan gaan ze kijken of je goed genoeg bent. 

Als dat zo is mag je meetrainen en -spelen. Ik mocht gewoon een keer meetrainen om te kijken of ik 

erbij kon en dat is gelukt!” 

Volleybalschool Utrecht 
Het is nu iets meer dan een jaar geleden dat ik ben begonnen bij de volleybalschool van VV Utrecht, waar ik 

elke zondag (nu nog als enige van Nederhorst) een paar uurtjes extra train. Onze groep bestaat nu uit ongeveer 

20 meiden van verschillende verenigingen die allemaal hoofdklasse spelen, maar ik denk dat het juist goed is om 

met mensen te trainen die beter zijn dan jij, daar word je alleen maar beter van. Zo’n overstap is wel erg groot: 

ineens elke zondag het stadion van FC Utrecht in te wandelen en daar te trainen bij een club waarvan de dames 1 

nu bovenaan staat in de 1e divisie. De trainingen zijn zwaarder, net ietsje serieuzer en veel meer gericht op indi-

viduele kwaliteiten, en daardoor kun je je 

sneller verbeteren, vooral in de punten waar 

je moeite mee hebt. Daarnaast leer je ook 

dingen als bijvoorbeeld een omloopbal, 

waar je later dan weer een voorsprong mee 

hebt bij je eigen vereniging. 

Met Utrecht spelen wij helaas nog geen bij-

zondere toernooien, maar in tegenstelling tot 

de volleybalschool van Prima Donna Kaas 

hebben wij als het seizoen in de zaal offici-

eel afgelopen is een aantal Beachvolleybal 

trainingen, wij gaan dan ook iets langer door 

dan de andere volleybalscholen. Dat vind ik 

erg tof! 

Romy Coers (meisjes B) 

“Huh? Prima Donna Kaas?” 

“Hahaha, die naam is zo raar!” 

“Jullie worden serieus gesponsord door kaas?” 

“Wie verzint er nou zo’n naam” 

Iedereen die voor het eerst hoort bij welke club ik extra 

train en toernooien speel, reageert met één van de bo-

venstaande vier zinnen. Geen uitzonderingen. Geen 

probleem hoor, ik ben emotioneel stabiel dus ik kan 

ertegen, maar soms denk ik: kom op zeg, denk even na 

waar het echt om gaat. Ik train hier elke zondag drie uur 

lang, afwisselend in de middag of ’s 

ochtends vroeg, samen met zo’n 20 

andere kinderen. Samen houden we 

dit vol met het gemeenschappelijke 

doel: de top bereiken. Wat je op de 

eerste foto ziet, is hoe twee meisjes 

uit mijn team de aanval van de te-

genstander van het Chinese team 

afblokken. Dit was tijdens het span-

nende, uitputtende en leuke interna-

tionale toernooi Dynamo in Apel-

doorn, waar de volleybalschool 

ieder jaar aan meedoet. Elke zomer gaan we met de bus 

naar Oostenrijk om deel te nemen aan het wereldwijde 

sporttoernooi in Wenen: hier speel je op je allerbest, 

vergroot je de band met de mensen van je club en leer 

je veel nieuwe mensen kennen. Zo zie je op de tweede 

foto dat wij als Nederlands volleybalteams (meisjes A 

en B) op de foto staan met een Deens voetbalteam. Op 

de derde foto zie je ons het vorige jaar als C-team op de 

eerste plaats! Tenslotte zie je op de laatste foto de groep 

waar ik nu in zit. Ikzelf sta hier niet op, want die trai-

ning kon ik niet meedoen vanwege een verstuikte enkel. 

Aan de linkerkant zie je de leukste trainer die je je kunt 

voorstellen (als je de trainers van Nederhorst niet mee-

telt natuurlijk) en aan de rechterkant zie je zijn zoon 

met wie hij samen de trainingen geeft. Want ja, het is 

moeilijk om in je eentje de controle te houden over 20 

vervelende kinderen.  

Dan kun je nog wel lachen om de naam van onze club, 

maar kijk naar de laatste foto: de naam van jouw club 

staat niet op jullie netten want zo ontzettend cool zijn 

jullie niet! En onze bordeauxrode shirts staan ons ook 

prachtig. Karlijn Bolt (meisjes B) 

Vervolg Volleybalscholen                 foto rechts: Jesse (Nederhorst 1 én Jongens C1) 

Prima Donna Kaas Volleybalschool 


