
Heb jij er al mee getraind? Met één van de fantas-
tische toestellen die Jeroen Oosterhof  
(Steen& Staal) voor ons gemaakt heeft? Is jouw 
pass al om door een ringetje te halen? En komt je 
set-up altijd op de juiste hoogte? Is jouw aanvals-
sprong echt zo hoog als je zelf denkt? Op al deze 
dingen kun je trainen met deze mooie apparaten. 
Door de jeugd worden ze al veelvuldig gebruikt. 
Maar ook de senioren zouden er goed aan doen 
hier mee te trainen. Jeroen, ontzettend mooi ge-
maakt!We zijn als vereniging heel blij en trots dat 
we deze toestellen in ons bezit hebben ! 

Deze NEUSbrief wordt  
mede mogelijk gemaakt 

door:  
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Wake up call 

En daar was dan een brief voor alle 
leden en / of ouders van onze jeugd-
leden.  Bovenaan stond "Wake up 
call!!!!" 
 
Waarom?  
Alles gaat nu nog redelijk goed, maar je moet ook op de lange termijn 
blijven kijken als bestuur, vandaar dat wij even aan de bel trekken bij 
iedereen. 
En het heeft geholpen. Alle brieven zijn nog niet binnen -  en jawel we 
willen van iedereen echt de brief terug hebben -  maar de resultaten 
zijn nu al super. 
 
Op diverse fronten bieden jullie je hulp aan. En voor ons maakt het 
echt niet uit of dit nu heel klein is of dat het een  bestuursfunctie be-
treft. Alles helpt en alle hulp is meer dan welkom. 
 
In de 1e week van maart komt het bestuur bij elkaar en we zullen dan 
de resultaten met elkaar bespreken en ervoor zorgen dat met een ie-
der van jullie contact wordt opgenomen om verdere stappen te be-
spreken. 
 
Heb je de brief nog niet ingeleverd, doe dit dan alsnog. Je kan de brief 
inleveren bij iemand van het bestuur,  een mailtje sturen naar een van 
de bestuursleden is ook oké.  
 
Laten we er MET ELKAAR  voor zorgen dat onze club een sterke club 
blijft. 
 
BEDANKT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Aranka, Remko, Gerjen, Monique, Angelique en Helga 

Nieuwe trainingstoestellen 
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Nieuws van de senioren 

De tweede helft van de competitie voor de jeugd is in 
volle gang. De meeste teams zijn nu zo’n beetje op de 
helft. De resultaten wisselen. Meisjes A  heeft er pas 4 
wedstrijden op zitten en lijkt nog niet helemaal in top-
vorm. Gelukkig hebben zij nog 6 wedstrijden te gaan om 
wat omhoog te klimmen op de ranglijst. Nog even knal-
len meiden! Meisjes B draait goed. Ze zijn net begonnen 
met systeem spelen en dat pakken ze ontzettend goed 
op! Helaas wel van concurrent Oberon verloren, dat 
deed even pijn. Maar wel een keurige 2e plek en ui-
teraard nog een kans om zich te revancheren tegen Obe-
ron. Jongens C staat netjes in de middenmoot, met 2 
gewonnen wedstrijden, 2 x gelijk en 1 maal verlies staan 
zij 4e  in het klassement. Bij de C meiden is er onderlinge 
strijd. Beide teams zitten in dezelfde poule en spelen dus 
ook tegen elkaar. Pijnlijk voor de C1 om dan van de C2 te 
verliezen. Maar meiden zet ‘m op hè! Jullie hebben het 
dan ook niet makkelijk nu jullie nog maar met z’n zessen 

zijn, maar laat je niet kisten! Meisjes C2 staat er – na hun 
kampioenschap in de eerste helft van het seizoen – wel 
weer heel goed voor. Jammer dat het ze de laatste wed-
strijd niet lukte om van Forza te winnen en dat deze 
wedstrijd in een gelijkspel eindigde. Toch blijft de kans 
op een eerste plek nog wel reëel voor jullie. De TC is mo-
menteel  al weer druk bezig met volgend seizoen. Er ko-
men veel D-jeugdleden door naar de C dus we krijgen 
lekker veel teams. Deze week kom ik langs bij alle jeugd-
teams om te inventariseren wat de plannen zijn (of 
iedereen blijft volgend seizoen) en om mijn plannen voor 
te leggen. Geen zorgen, ik heb echt geen wilde plannen 
om de boel door elkaar te gooien! Ook zijn er plannen 
om de nieuwe C-jeugd van volgend seizoen de laatste 
trainingen vast wat te laten wennen aan het spelen en 
trainen op C-niveau. Hoe dit er precies uit zal zien horen 
jullie van Helga.  Tot zover mijn nieuws. Veel succes en 
speelplezier nog allemaal! Monique 

Jeugd A-B-C 

Wij zijn alweer bezig met de voorbereidingen op het 
nieuwe seizoen. Tenslotte is dit seizoen over ruim 2 
maanden alweer voorbij.  Maandag 20 April staat name-
lijk de laatste training op het programma.  
Nu het nieuws van de senioren teams: Heren 1 is na zijn 
dipje weer helemaal terug om zijn doel te halen. Het 
doel is namelijk promoveren naar de 1e klas. De heren 
staan nu weer op een verdiende 2e plaats. (redactie: in-
middels op een (hopelijk tijdelijke)  3e plaats) 
Dames 1: De dames maken er een gewoonte van om 5 
setters te spelen. Zij hebben namelijk de laatste 3 wed-
strijden  5 sets gespeeld. Helaas zijn er wel 2 verloren 
gegaan. De dames staan nu 8e (redactie: inmiddels 5e na 
2 gewonnen 4 setters!) 

Heren 2:  Deze heren zouden 30 januari jl een wedstrijd 
spelen voor degradatie. Als zij deze zouden winnen dan 
waren ze zo goed als zeker van lijfsbehoud. Helaas ging 
deze wedstrijd om verschillende redenen niet door. Wat 
er nu gebeurt met deze wedstrijd is nog onbekend. De 
heren staan nu 8e. 
Recreanten: De recreanten hebben vrijdag 16 januari de 
2e helft van de competitie hervat.  Voor de winterstop 
hadden zij de stijgende lijn ingezet. Deze lijkt nu door te  
zetten.  Gerjen, TC senioren 
Noot van de redactie: Gerjen was dermate vlot met het 
insturen van zijn kopij dat sommige dingen inmiddels 
gedateerd zijn. Ik heb de (pers)vrijheid genomen om een 
en ander aan te vullen. 

Zet in je agenda: 
Zondagmiddag 7 juni 2015: Buurtvolleybaltoernooi 
Schrijf je in als team. Kijk voor verdere info op onze 
website: 
 http://vvnederhorst.nl/buurt-volleybal-toernooi.html 

Prijzen voor de loterij 
Wie heeft er nog leuke prijzenvoor de loterij? Misschien werk 
je bij een bedrijf (of heb je een bedrijf) dat leuke hebbedinge-
tjes weggeeft, misschien heb je thuis nog leuke spullen liggen 
of misschien weet je iemand die iets leuks te bieden heeft. 
Je kunt de prijzen geven aan Monique Stoker, veenderij 15. 
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Fan & Fun feest 
Zoals jullie wellicht al hebben gehoord, is het fan en fun feest dit jaar gesplitst. Op 21 maart zal het mix toernooi 
plaats vinden en op 11 april het buffet. Heb je je nog niet aangemeld, doe dit dan snel! Dit kan je doen door een 
mailtje te versturen naar  fanenfun@hotmail.com,  de deadline is 4 maart.  
Wij hopen jullie allemaal te zien op 21 maart en/of 11 april.  Groetjes Maaike en Nienke  

http://vvnederhorst.nl/buurt-volleybal-toernooi.html
mailto:fanenfun@hotmail.com


Wist je dat…? 
 Ramon Breed (Ned.1) door is  voor de selectietrainin-

gen in Huizen? 

 Hij dit gehaald heeft ondanks dat hij vorig seizoen vrij-
wel niet heeft kunnen trainen vanwege een been-
breuk? 

 Er 21 maart een mixtoernooi is? 

 Je je daar wel even voor op moet geven bij Maaike en 
Nienke? 

 Op 11 april ons jaarlijkse fan & fun feest wordt gehou-
den? 

 Je je ook daarvoor op moet geven bij Maaike en Nien-
ke? 

 Het jaarlijkse BVB dit jaar op zondagmiddag 7 juni 
wordt gehouden? 

 Maaike en Nienke in de voorjaarsvakantie mee hebben 
gedaan aan een beachtoernooi in Aalsmeer? 

 Heren 2 veel extra aandacht nodig heeft? 

 Er alles aan doet om deze aandacht te krijgen? 

 Jeroen daarvoor in de Heimlich greep werd genomen? 

 Gerjen zich bij sportcafé de Blijk af heeft laten halen 
door een ambulance? 

 Hij gewoon de volgende training weer mee deed? 

 Rogier niet achter wilde blijven qua aandacht? 

 En daarom maar een rode kaart scoorde in Amers-
foort? 

 En wist je dat een rode kaart slechts een tegenpunt en 
balverlies  oplevert? 

 En geen schorsing voor 6 wedstrijden? – Rogier wist 
het niet! 
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Onze jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar doen het nog steeds fantastisch. We kunnen na elk toernooi met trots 
de resultaten laten zien. Maar gelukkig komen ze op de donderdagen ook nog met een grote glimlach naar de trai-
ning. Want dat blijft voor ons echt het allerbelangrijkste: met plezier volleyballen! Dit keer willen we aan jullie voor-
stellen: Nederhorst 2 en Nederhorst 4 
Nederhorst 2 bestaat uit 6 jongens: Pim, Jochem, Bart, 
Krijn, Coen en Erwin. Ze worden getraind door Maaike Jan-
sen en Nienke Brand. De wedstrijden worden gespeeld op 
niveau 5, het echte volleyballen. Niets meer vangen en 
alles doorspelen. We kunnen wel zeggen dat de jongens 
klaar zijn voor het volgende seizoen want dan gaan ze naar 
de C-jeugd. 
Nog even wat quotes van de jongens: 

Bart: “Ik ging op vakantie in een strand-
huisje en daar gingen we iedere dag vol-
leyballen. Dat vond ik zo leuk dat ik op 
volleybal ging. Ik vind het team heel leuk 
en de volleybal ook.” 
En dan Nederhorst 4. Een klein team, 

bestaande uit Martje, Miriam, Sanne en Kessia. 4 Meiden 
(Rieki speelt nu in Nederhorst 3) die worden getraind door 
Romy Besemer. Het niveau van de dames is niveau 4. Dit 
houdt in dat er nog 1 bal gevangen wordt. Maar de dames 
willen verder en zijn hard aan het trainen voor niveau 5. 
We gaan kijken of dit nog dit jaar mogelijk is. 
Een paar quotes van de meiden: 
 Martje: “Ik vind de toernooitjes leuk! Omdat je dan 
steeds echt aan het volleyballen bent. Bij de training doe 
je ook nog andere dingen.” 
En waarom is volleybal nou zo leuk? 
Kessia: “Omdat je heel sportief bezig bent.”  
Miriam: :”Omdat je het met een team doet en goed moet 

samenwerken.”  

Jeugd D-E-F 
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Ik geef  de NEUSbrief  door aan… Ray Verzijden (Heren 1) 

In 2015 vinden er supergave volleybal toernooien plaats: 
Van 26 juni - 5 juli het WK Beach.  
Op 4 verschillende locaties in Nederland vinden de wed-
strijden 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 Apeldoorn. 
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 
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Na lang wachten toch weer een keer de pen, en deze keer ben ik de 
uitverkorene om het stukje te mogen schrijven. Ten eerst wil ik 
Maarten O even bedanken voor de pen, waar ik echt tijd voor heb 
moeten zoeken haha.  Nou, ik ben Ray Verzijden en ben 19 jaar oud 
en speel nu inmiddels mijn 4e seizoen volleybal. Na te zijn begonnen 
bij de “Spike It”  jongens A, samen met Oberon, ben ik inmiddels 
doorgegroeid naar Heren 1.  Naast volleybal studeer ik aan de Hoge-
school van Amsterdam Forensisch onderzoek, zegmaar een beetje 
CSI spelen om het even makkelijk te maken. Ik zit inmiddels in mijn 
2e jaar en heb het prima naar mijn zin op school. Volgend jaar mag ik 
ook stage gaan lopen waar ik erg naar uitkijk. De kans zit er echter 
dik in dat dit niet te combineren is met volleybal… Naast mijn studie 
is menigeen van jullie me vast wel een keer tegen gekomen in de Albert Heijn in Nederhorst waar ik 
op de dinsdag en donderdag avond de melk en voorverpakte kaas en vleeswaren bijvul.  
In mijn eerste seizoen ben ik meteen kampioen geworden, iets wat niet iedereen kan zeggen. Om het 
seizoen daarop hopeloos onderin de ranglijst mee te draaien, maar toch nog makkelijk kunnen hand-
haven. Inmiddels ben ik nog het enige echt actieve lid van dit team bij Nederhorst. In mijn 3e seizoen 
(vorig jaar) ben ik doorgestroomd naar Heren 2, hier hebben we prima meegedraaid en zijn we keurig 
op de 6e plaats geëindigd als ik het goed heb onthouden. Dit jaar draaien we goed mee in de 2e klasse 
en zijn we hard op weg naar de 2e plaats en dus P/D wedstrijden, ondanks dat de doelstelling toch 
echt kampioen worden was.  Maar ach niet alles loopt altijd zo als het is gepland zullen we maar zeg-
gen. Dan zou ik nu graag de pen weer door willen geven aan de volgende die zijn zegje vast wel een 
keer zou willen doen.  Omdat ik altijd de leukste verhalen van zijn collega’s/mijn neven te horen krijg 
over wat hij allemaal voor mekaar krijgt op het werk geef ik hierbij de pen door aan Oscar Gillissen  

2015: Een fantastisch volleybaljaar! 
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