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Zojuist borg ik een extra fles lampolie op. De donke-
re periode voor Kerstmis is immers begonnen en 
dan wil je ’s avonds wat extra gezelligheid creëren 
met kaarsen en olielampverlichting. Die flessen kre-
gen een plek achter in mijn meterkast, waar ik wat 
extra bergruimte heb. Daar trof ik de 2 flessen bub-
bels aan die over waren van de Nieuwjaarsreceptie 
en staan te wachten op die van 2021. Dat riep wat 
mijmeringen op… 
Wat is er sindsdien veel veranderd! Zo zeg! Op dat moment startten we een 
nieuw vers jaar en hadden allerlei plannen. Zowel op sportief vlak binnen onze 
vereniging, als wel ieder individueel.   
 
We hadden net ons afsluitende toernooi gehad, dat top was georganiseerd door Dames 3 en keken uit naar de 
1e wedstrijdronde. In de jaarkalender stonden nog allerlei plannen voor evenementen, die uiteindelijk niet kon-
den doorgaan. Geen eindtoernooi, geen fan & funfeest met bbq, geen autocross (begeleiden), geen noem maar 
op!  
Maar vooral: een wedstrijdseizoen dat abrupt werd onderbroken en dat geldt opnieuw voor dit seizoen.  
 
Toch gebeurt er vervolgens telkens weer veel positiefs: zodra dat kon werden jeugdtrainingen hervat, het    
beachvolleybalveld bracht speelplezier. Ook senioren troffen elkaar in het zand om corona-wise te sporten. De 
knutten trotserend… Tussendoor zijn er de challenges geweest, de leuke filmpjes die zijn gemaakt! 
 
Ook het nieuwe seizoen werd hoopvol voorbereid. Onze TC is een samenwerking aangegaan met Odis voor de 
heren. In de zomervakantie is de website opnieuw gemaakt, zodat die voor het nieuwe seizoen gereed was. Dat 
seizoen ging ‘bijna normaal’ van start. Totdat… 
 
Maar ook in dit seizoen, na het stoppen van de wedstrijden en trainingen is er opnieuw een actieve oplossing 
gevonden. Een andere vorm van volleybal trainen, maar wel de zaal in -volgens de regels- en doen wat er wel 
kan. Een vorm van 2-2.  (zie verslag + foto’s op onze website) 
Een oproep van de tc heeft een kerngroepje opgeleverd dat zich wil bezighouden met de coördinatie op trai-
ningsavonden, Gerjen, Marleen en Mark, en zij hebben al twee speelavonden gerealiseerd. Top! 
 
Deze week volgt ook de uitslag van de Rabo ClubSupport, het resultaat zal elders te lezen zijn in deze Neusbrief. 
Ook dit is gelukkig doorgegaan. 
 
Wij als bestuur gaan ook nog even aan onze stutten trekken om, na al het corona geregel, dit seizoen verder 
vorm te geven. Wat kan, wat mag?  
Het is dinsdag 3 november als ik dit schrijf, wat zal de regering ons vanavond gaan voorleggen?  We weten het 
nu nog niet, maar ik ga van de veerkracht uit van ons allemaal, want die zorgt ervoor dat we in oplossingen en 
mogelijkheden blijven denken en zullen werken aan een nieuwe ”toekomst! 
 
Houd die 1,5 m aan, wanneer we daar allemaal consequent naar streven, gaat herstel het snelst… en blijf ge-
zond! 
 
José Neering 
 
NB: Blijf de website van de NeVoBo volgen voor de laatste updates! 
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Sponsorkliks 

Overweldigend resultaat Rabo ClubSupport 

De decembermaand is weer in zicht. En al zal deze maand an-
ders worden dan andere decembermaanden, we willen toch 
iets vieren. En zeker in deze tijd van zoveel mogelijk binnen 
blijven wordt er veel online geshopt. 
Zoals velen van jullie wellicht al weten kun je door on line te 
shoppen bijna moeiteloos onze volleybalvereniging steunen, 
namelijk door het gebruik van Sponsorkliks.  
Uit ervaring weten we echter dat dit toch vaak vergeten 
wordt. Je drukt op de knop 'bestellen' en.... 'Oh ja, sponsor-
kliks....., te laat..!   
Begrijpelijk, waar wel heel zonde! Het is namelijk een mooie 
en makkelijke extra inkomstenbron voor onze vereniging. In-
komsten die we in kunnen zetten voor bijvoorbeeld materia-
len en/of leuke evenementen. 
Sponsorkliks heeft iets bedacht waarmee we kunnen zorgen 
dat we er niet meer over na hoeven denken maar dat we bij 
aankoop van zaken bij een aangesloten webshop automatisch 
de volleybalvereniging steunen. 
Je hoeft alleen maar de nieuwe browser-extensie van Spon-
sorkliks te installeren (wanneer je Google Chrome ge-
bruikt). Zodoende wordt het toch weer een stuk moeilijker om 
SponsorKliks te vergeten bij je volgende online aankoop. 
De browser-extensie zorgt er namelijk voor dat bij de meeste 
winkels de SponsorKlikslink van Nederhorst automatisch 
wordt meegegeven wanneer je zo'n webwinkel bezoekt. Je 
hoeft dus niet eerst naar de SponsorKlikspagina van Neder-

horst te gaan.  
Een aantal webwinkels heeft (nog) geen toestemming gegeven 
om automatisch doorverwezen te worden. Voor deze winkels 
is het mogelijk om ze te installeren in je bladwijzerbalk.  
Ga je in het vervolg via de bladwijzerbalk naar één van deze 
winkels dan wordt de SponsorKlikslink ook meegegeven. Je 
kan dus, ongeacht op welke website je zit, direct via deze 
knoppen VV Nederhorst sponsoren.  
Help VV Nederhorst  en installeer de SponsorKliks browser-
extensie nu vanuit de Chrome Webstore.  

De uitslag van de Rabo ClubSupport is bekend! En wat een prachtig resultaat hebben we behaald!! Maar liefst €1204,73 voor 
onze vereniging!! We willen iedereen die op onze vereniging gestemd heeft heel hartelijk danken!! Samen staan we sterk! 
Dit prachtige bedrag zal goed besteed worden. Voor wie het nog niet gezien heeft: kijk even naar het filmpje van de nieuw 
opgerichte Volleybalspeeltuin. Met dank aan Evie en Rhodan die zo ontzettend goed hun best hiervoor gedaan hebben! 

https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=3339&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=3339&cn=nl&ln=nl
https://vvnederhorst.nl/index.php/2020/11/06/rabobank-clubsupport-overweldigend-resultaat/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?&club=3339&cn=nl&ln=nl
https://chrome.google.com/webstore/detail/sponsorkliks/ibddmcijlhljfdinapegnidiodopoadi?hl=nl
https://youtu.be/74HqdWdLjdw
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Nieuws van de TC DEF jeugd en Volleybalspeeltuin 
Een stukje over onze jeugd tussen de 3 en 12 jaar.  
Wat zijn we blij dat de jeugd gewoon nog lekker kan blijven volleyballen ondanks alle Corona perikelen. We zijn alweer 3 maan-
den bezig met onze enthousiaste groep jeugd. De groep is op dit moment verdeeld over 3 trainingstijden op de donderdagmid-
dag.  
 
• 16.00 / 16.45 uur - 3 t/m 6-7 jaar  
• 16.45 / 18.00 uur - 8 t/m 11 jaar 
• 18.00 / 19.30 uur - 11 t/m 12 jaar 
 
Drie groepen die enthousiast & rennend binnen komen. Heerlijk voor een trainer!  
 
De groepen op zich: 
* de volleybalspeeltuin: een klein groepje waar de focus ligt op een zo breed mogelijk aanbod van sport en bewegen aan te 
bieden waar plezier voorop staat. En dat plezier is er. We trainen in de helft van de zaal waarvan dan weer één helft vol staat 
met attributen (bank/klimrek/kast etc) waarop geklommen kan worden, onderdoor kan worden gegaan maar altijd met een 
bal in je hand zodat de hand- oog coördinatie vanzelf wordt getraind. De andere helft wordt gebruikt voor allerlei ren spelletjes 
en vang- en gooi spelletjes. Het heeft nog niets te maken met winnen of hoe goed je bent, gewoon plezier hebben en motoriek 
en bal controle proberen te verbeteren.  
* de tweede groep bestaat uit, tsja wel allemaal meiden, die op niveau 4 volleyballen. Een aantal doen het al jaren en hebben 
het vanaf niveau 2 opgebouwd maar we hebben dit jaar ook alweer 3 nieuwe meiden die het heel goed oppakken. Ook hier 
proberen we d.m.v. allerlei attributen de coördinatie met de bal te verbeteren. Vaak samen maar soms ook individueel. Na-
tuurlijk wordt het partijtje nooit overgeslagen.  
* de laatste groep wordt klaargestoomd voor de C-jeugd waar ze volgend jaar heen gaan. Dit betekent dat het echte volleybal 
stiekem om de hoek komt kijken. Spannend, maar ze zijn er aan toe (al kunnen we best nog wat nieuwe kids erbij hebben zo-
dat we een ruim en volledig team kunnen gaan vormen).  
De kinderen van de volleybalspeeltuin zijn alleen maar op de donderdagen actief. De andere groep is normaal naast het trainen 
op de donderdag gedurende het seizoen ook 8x actief tijdens maandelijkse toernooien. Door de corona hebben we echter be-
sloten om in ieder geval t/m december niet deel te nemen  aan deze toernooien Maar ja, wedstrijdjes zijn natuurlijk wel heel 
erg leuk. Daarom hebben we besloten om tijdens een aantal trainingen een extra activiteit te doen. Afgelopen donderdag was 
de eerste: Als je wilde mocht je een vriendje/vriendinnetje meenemen. En wat een opkomst. Totaal hadden we 9 extra kin-
deren tijdens bovenstaande trainingen. Super leuk,  het was echt een feestje!  Want tsja, het is toch wel erg leuk om aan je 
vriendinnetje te laten zien dat jouw sport toch eigenlijk heel leuk en cool is. Het was een topmiddag! En omdat het een feestje 
was hingen er slingers en waren er op het einde voor iedereen een paar kleine cadeautjes zoals stickers/tatoos en natuurlijk 
wat lekkers! Bedankt Nathalie en Martijn voor jullie hulp!  
In de maand november/december zal nog een tweetal speciale trainingen volgen. Eentje daarvan is het ouder/kind toernooi. 

Ga maar vast in training ouders/ooms/tantes/opa's/oma's 
want de kinderen zijn er al klaar voor! 
Afsluitend wil ik graag zeggen dat nieuwe kinderen bij alle drie 
de groepen van harte welkom zijn om een drietal keer mee te 
doen en te kijken of onze sport iets voor hen kan zijn. Mocht je 
interesse hebben neem dan  contact op via email: 

tc_defjeugd@vvnederhorst.nl  
Kijk ook op onze website voor meer informatie.  Hierop vind je 
ook een leuk filmpje van de  
Volleybalspeeltuin.  
Volleybal groetjes, Helga Jansen 

mailto:tc_defjeugd@vvnederhorst.nl
https://vvnederhorst.nl/
https://youtu.be/74HqdWdLjdw
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De knallers van VV Nederhorst en Berko! 

 
Heren 1, gesponsord door Berko (www.berko.org : Alles 
voor het buitenleven!),   is natuurlijk al een aantal jaren 
aan het knallen. Als hoogtepunt vorig jaar zijn de mannen 
gepromoveerd naar de 1e klasse. Wat een topprestatie!  
Door wat blessures en andere ongemakken zijn de heren-
teams een beetje gehusseld, maar Berko blijft natuurlijk 
voorlopig nog wel op de shirtjes staan. Neemt niet weg 
dat er ook voor de knallers Dames 2 nog een shirtsponsor 
gezocht werd. Om e.e.a. te combineren heeft Berko be-
sloten om deze dames ook te gaan sponsoren, maar dan 
ook echt als KNALLERS… de Berkoknallers! 
 

Berkoknallers is dé vuurwerkdivisie van Berko. Wil je zelf ook eens 
knallen maar dan zonder ballen: dan kun je bij ons terecht aan het 
einde van het jaar voor het mooiste goedgekeurde vuurwerk van 
heel 't Gooi en omstreken. 
Volg ons via #vuurwerkwijdemeren, kijk online 
op www.berkoknallers.nl en koop vast in de voorverkoop, met 
mega kortingen en de meest spectaculaire aanbiedingen. Tot slot 
hopen wij natuurlijk dat alle teams, op korte termijn weer flink 
mogen knallen in de competitie! 
 
Tot ziens bij Berko!! 

Dank aan onze sponsoren!! 

Jullie kennen ons vast wel:  de bloemenkroeg van 
Nederhorst met Dick en Amber. 
In de 18 jaar dat wij hier nu zitten hebben we al 
heel wat meegemaakt. Maar dat heeft ons alleen 
maar sterker gemaakt. Dat komt ook door de 
steun van onze leuke klanten, altijd in voor een 
gesprekje, geintje of voor iets serieuzers. Maar 
wat we dit jaar meemaken in het land gaat ook 
onze pet te boven. Alles is anders. Maar gelukkig 
kunnen wij het met een bloemetje thuis opfleu-
ren. En dan komt nu ook nog eens de mooiste tijd 
van het jaar er aan! KERST!!! Laten we er toch 
vooral een mooie kerst van maken.  

Liefs Team Lydi. 

http://www.berko.org/
https://berko.vuurwerkbestelling.nl/
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Deze NEUSbrief wordt mede 
mogelijk  

gemaakt door:  

Dank aan onze sponsoren!! 
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