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Belangrijke bijzaak 
Eigenlijk had ik dit stukje al veel eerder geschreven. Het was in eerste in-
stantie een kerstgroet, een wens voor 2022 en tegelijkertijd ook een har-
tenkreet om onze sport weer te mogen beoefenen. Want zo hebben we 
inmiddels wel geleerd…als sport één van de belangrijkste bijzaken in het leven is dan staat deze 
wel voortdurend onder druk.  
Op het moment dat ik deze kerstgroet herschrijf zit net persconferentie nummer ….tig (het zijn 
er in ieder geval veel) erop en ja een klein gejuich is hoorbaar, we mogen weer sporten! Zelfs 
binnen mag, en niet in je eentje, niet met twee, niet alleen onder 18 of onder 27 of alleen maar 
voor 17.00 uur. Nee, je kan “gewoon” weer samen met je eigen team trainen! Oké wedstrijden 
nog niet, maar toch. Het is eerlijk gezegd meer dan ik had verwacht, kijkend naar al die oplopen-
de besmettingscijfers. 
Voor ons als sportvereniging valt deze tijd ook niet mee. Zonder andere sectoren te kort te doen, 
maar het voortdurend aanpassen aan wisselende omstandigheden is echt niet fijn. Als teamspor-
ter ben je gelukkig wel gewend om samen te werken en kun je nooit alleen resultaten boeken. 
Vanuit die gedachte kunnen we niets anders dan solidair zijn aan de ontwikkelingen in de samen-
leving. Dat betekent dus ook dat we ons houden aan de voorwaarden en maatregelen die vanuit 
de overheid en Nevobo in het algemeen belang worden opgelegd. Maar makkelijk is het niet. 
Daarom is het heel mooi om te zien dat zowel vrijwilligers als leden er het beste van blijven ma-
ken tijdens dit seizoen. De eerste maatregelen in oktober, zoals toegang met Corona toegangs-
bewijs hebben we doorgevoerd. Ondanks het missen van gezelligheid vooraf, tijdens en vooral 
na de wedstrijden konden we ons zelf in elk geval nog uitleven in de zaal. Complimenten vooral 
ook aan de TC jeugd die de weken voor de kerstvakantie nog trainingen heeft geregeld tot 17.00 
uur ’s middags. Dat vergde wat van kinderen en ouders, maar ook van de “werkende” vrijwil-
ligers die op deze vroege tijdstippen aanwezig waren om trainingen te verzorgen. 
Het wordt spannend of we ook de competitie nog (gedeeltelijk) gaan afronden. Dat zal moeilijk 
worden, maar fingers crossed! In de 1e seizoenshelft is in elk geval nog wel een jeugdteam kam-
pioen geworden, een heel mooi prestatie van de B-meiden.  
Van harte gefeliciteerd, dat neemt echt niemand meer van jullie af! 
We houden dus het vizier maar gericht op de toekomst, blijven positief en creatief in het beden-
ken van alternatieven.  
Zo treft het bestuur in samenwerking met de gemeente voorbereidingen voor aanleg van een 2e 
beachveld achter de Blijk. Mochten er opnieuw maatregelen nodig zijn dan kunnen we toch in 
het vroege voorjaar al vaker en met meer mensen lekker buiten volleyballen! 
Uiteraard proberen we jullie steeds zo goed mogelijk op de hoogte houden van ontwikkelingen 
en dat is een mooi bruggetje naar communicatie.  
Eva en Joyce hebben zich aangemeld om dit op te gaan pakken, heel mooi natuurlijk! Hun eerste 
resultaat is deze Neusbrief van het seizoen! Misschien nog goed om te melden dat je ons als be-
stuur in deze tijd altijd kunt benaderen met vragen. Kijk daarvoor op de website onder de diverse 
functies. 
Tot slot (of mag het eigenlijk niet meer?) wens ik jullie in 2022 toe dat we onze belangrijke bij-
zaak in het leven, een potje volleybal, weer echt in volle omvang oppakken!  
Blijf gezond en hopelijk tot snel….tot maandag in de zaal? 
Groet, 
Leon 

Uit de pen van de Interim voorzitter… 
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Even Voorstellen : Team Communicatie 

RABO Clubsupport:  
Een mooi bedrag voor Volleybal Vereniging  
Nederhorst dankzij uw steun 

Wie zijn wij: 
Wij zijn Eva Brandse en Joyce Ypma, de een (Eva) al 
jaren lid van de vereniging en de ander (Joyce) zonder 
volleybal verleden. 

 
Eva: 
Na turnen en streetdance begon ik in de brugklas in 
Hoofddorp bij de meisjes aan volleyballen. 
Toen ik ging studeren heb ik mij direct ingeschreven bij 
SVU Volleybal, studentenvolleybal vereniging van de 
VU. Dat betekende in het begin elke maandag avond in 
de sportkantine eten tot de training was en later elke 
trainingsavond van Amsterdam – Spaarndammerbuurt 
naar Uilenstede fietsen, volleyballen en weer terug. 
Ik heb bij deze vereniging een aantal jaren geholpen 
met het organiseren van het International Tournament 
en later ook het Nachttoernooi. 
In februari woon ik alweer 7 jaar in Nederhorst, ik ben 
sinds 6 jaar lid van de vereniging. 
Door mijn drukke baan en moederschap van twee jon-
gens van 4 en 6 jaar ben ik bij de recreanten helemaal 
op mijn plek. Afgelopen zomer heb ik met veel plezier 
meegedaan aan het beachen. 
 

Joyce: 
Op 7-jarige leeftijd ben ik begonnen met handbal, dit 
heb ik tot mijn 37e gedaan. Na 30 jaar zelf actief te zijn 
geweest 
 op het veld en in de zaal, heb ik nog een paar jaar sa-
men met mijn zus een jeugdteam gecoacht. Ik ben ook 
betrokken geweest in de sponsorcommissie toen 2 
handbalverenigingen in mijn woonplaats samengingen 
en daarnaast ben ik 
 een aantal jaren penningmeester geweest. 

 
Door mensen in mijn directe omgeving ben ik betrok-
ken geraakt met volleybal wat recentelijk heeft geleid 
tot de  
vraag of ik samen met Eva de communicatie voor de 
vereniging wil gaan verzorgen. 

 
Wat gaan wij doen 
Wij gaan er alles aan doen om de communicatie bin-
nen de vereniging goed te laten verlopen.  

Heb je iets wat leuk is om te vermelden in de 
NEUSbrief laat ons dit dan weten via  
communicatie@vvnederhorst.nl  

 

Op donderdag 4 november 2021 was de feestelijke uitreiking van de cheques aan de deelnemende 
verenigingen in de Gooi- en Vechtstreek.  
De locatie was de gastvrije Hockeyvereniging ’t Spandersbosch.  
 
Er waren boeiende en inspirerende sprekers aanwezig:  
Hans van Egdom namens NOC*NSF die de doelstellingen van de Rabobank koppelde aan doelstellingen  
voor verenigingen, bijvoorbeeld het aanbod van gezonder eten in de kantine en 
Handbiker Tim de Vries, die na jarenlang doorzetten uiteindelijk een bronzen plak heeft gehaald op de  
Paralympische Zomerspelen in Tokio.  
 
Daarna was het moment aangebroken om de cheques uit de enveloppen te halen. Altijd spannend!  
Wij zijn zeer positief verrast met het bedrag van € 969,19. Een welkome bijdrage voor het extra Beach-
veld.  
Graag willen wij langs deze weg de Rabobank én natuurlijk alle stemmers hartelijk bedanken! 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van 
onze vereniging:  
Neem regelmatig een kijkje op onze website  
vvnederhorst.nl  
én like ons op  Facebook  
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VV Nederhorst sweater/vest 
  

Heb jij interesse in een VV Nederhorst 
sweater of vest. 
Stuur dan even een e-mailtje naar 

 TC_DEFJEUGD@vvnederhorst.nl 

Wij nemen dan in het nieuwe jaar contact 
met jou op hoe wij dit verder gaan organi-

https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=3339&cn=nl&ln=nl
mailto:communicatie@vvnederhorst.nl?subject=Team%20communicatie
http://vvnederhorst.nl
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst/
mailto:TC_DEFJEUGD@vvnederhorst.nl
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Even Voorstellen : Wedstrijdcoördinator 

Mijn naam is Jantine en ik woon in Nederhorst den Berg. Ik speel al een aantal jaar met veel plezier bij Dames 3.  
 
Sinds dit seizoen heb ik mij aangemeld voor de functie van wedstrijd coördinator. Ik wilde wat extra's voor de  
club doen en gezien mijn vak plannen is, leek dit de ideale taak voor mij.  
Remko zal mij dit hele seizoen nog inwerken op de taken en gaandeweg neem ik het helemaal van hem over.  
 
Hopelijk valt er snel weer wat te plannen en kunnen wij snel weer een potje volleybal spelen.  
 
Groetjes Jantine  

Nieuws van de ABCDEF jeugd & volleybal speeltuin.  
 

Sinterklaas 
Sinterklaas was dit jaar weer hard aan het denken, 

Wat hij de jongste jeugd van VV Nederhorst dit jaar zou 
schenken. 

  
Een mooi cadeau had hij dit jaar voor ons, 

En werd aangekondigd met een harde bons. 
  

Vijf pieten had hij dit jaar naar ons gestuurd, 
Want een pietenfeest zonder pieten dat had nu wel lang 

genoeg geduurd. 
  

Een feest werd het die middag zeker wel, 
Rondrennen dat kunnen de pieten, en kids, heel snel. 

  
Martine en Dinda hadden zo veel leuks voor dit feest 

bedacht, 
En de pieten natuurlijk ook wat leuks meege       bracht. 

         
Bij ieder kind, en ouder, zagen we een grote glimlach, 

 Na anderhalf uur feest zeiden we de pieten weer 
 gedag! 

 

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van 
onze vereniging:  
Neem regelmatig een kijkje op onze website  
vvnederhorst.nl  
én like ons op  Facebook  
 
 

https://www.sponsorkliks.com/products/howdoesitwork-sk.php?club=3339&cn=nl&ln=nl
http://vvnederhorst.nl
https://www.facebook.com/VolleybalVerenigingNederhorst/
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Verslag Martijn van de Beld - vader van Ilse 

MB verrassend kampioen van de 1e helft van het seizoen  

Tot mijn grote verbazing kreeg ik een kleine twee weken geleden bericht  
dat onze meiden van de B jeugdkampioen waren geworden van de 1e helft van het seizoen.  
Er waren medailles voor ze binnengekomen. Ja, daar had ik even niet op gerekend.  

 
Slechts 5 wedstrijden gespeeld en toch kampioen. Dat betekent dus gewoon dat je het heel goed hebt gedaan  
als team. Helaas konden wij de meiden niet voor een groot publiek in het zonnetje zetten, om de ons welbekende  
redenen.  

 
Maar wij konden het na-
tuurlijk ook niet helemaal 
onopgemerkt voorbij laten 
gaan. Dan ga je denken, wat 
zal  ik halen voor deze pu-
bers? Met een bloemetje 
doe ik waarschijnlijk voor-
namelijk de moeders een 
plezier, maar daar zitten de 
dames zelf niet op te wach-
ten. Tja, dan kom je al gauw 
uit op iets te eten, en dan is 
chocola  natuurlijk de beste 
oplossing.  
Zogezegd, zo gedaan. He-
laas konden niet alle dames 
aanwezig zijn, vanwege 
school of vakantie. Maar het 
is  toch gelukt om 6 van de 8 
dames bij elkaar te krijgen. Ik weet niet waar ze uiteindelijk blijer van werden:  
de chocolade of de medaille. Meiden, nogmaals gefeliciteerd en op naar de tweede helft! 
Mirjam 

Zaterdag 6 november 2021 speelden de meiden van Nederhorst 4-2 hun 2e toernooi in Almere. Na het 
goede spel van het vorige toernooi hadden Meike, Yinte, Vera en Ilse er  enorm veel zin in.  

 
De 1e wedstrijd speelden zij tegen Allvo. De tegenstander was iets te laat, dus Nederhorst had de tijd 
om even warm te spelen. Vlak nadat de wedstrijd was begonnen, stonden de meiden al snel voor en 
werd de 1e set ruim gewonnen. De 2e set kwam de tegenstander wat beter in hun spel, waardoor deze 
helaas nipt werd verloren.  
Aansluitend tegen Oberon werd er gelijk gespeeld. 

 
De 3e wedstrijd werd er gespeeld tegen Gemini. Het verschil was erg groot en de achterstand liep snel 
op. De meiden lieten zich niet ontmoedigen en bleven fanatiek doorgaan. Ondanks hun grote inzet 
werden beide sets ruim verloren. Wel werden er lange rally’s gespeeld, wat erg leuk was om te zien. 
e meiden lieten zich niet ontmoedigen door het verlies en begonnen fanatiek aan de laatste wedstrijd 
tegen Huizen. Ook hier wonnen zij de 1e set en werd de 2e set net verloren.  

 
Zij hebben laten zien dat ze de inzet hebben en fanatiek genoeg zijn. 
Martijn.  

  



Pagina 5 SEIZOEN 21/22 NR.1 

 

Wow! Wij zijn aangenaam verrast met het resultaat van de Grote 
Clubactie:  
Er zijn maar liefst 329 loten verkocht en dit levert onze club een mooi 
bedrag op van € 789,60! Met name  
de DEF jeugd is actief geweest: Evie van de Beld heeft de meeste loten 
verkocht: 34 stuks, maar Ilse van de Beld  is  
een hele goede 2e geworden met 32 loten.  
Daarom gaan wij beide dames een welverdiende prijs overhandigen.  

 
Bij de Senioren is er ook één iemand die helemaal los is gegaan en dat 
is Dave van Hout. Met 43 loten is hij de absolute topverkoper van de-
ze editie. Er komt ook een prijs jouw kant op!  

 

Bericht vanuit de wedstrijdcoördinatoren  
 

De Lockdown is voor ons, wedstrijdcoördinatoren, helaas een tegenslag. De jeugd hadden we net opge-
geven voor de 2e helft van de competitie. De indeling konden we verwerken, maar toen… 
 
Wekelijks krijgen wij een update van de Nevobo over de stand van zaken. De Nevobo struggled, net als 
vorig seizoen, met de Coronamaatregelen. NOC/NSF vraagt namens de sportbonden om duidelijkheid 
aan de landelijke politiek. Iets wat men niet krijgt. Één van de pogingen is om het sporten te laten val-
len onder cruciale beroepen. 
Door de laatste maatregelen zijn alle wedstrijden uit alle competities t/m 23 januari 2022 uit het pro-
gramma gehaald en op uitgesteld gezet. 
 
Vanuit de Nevobo worden er diverse scenario’s onderzocht over het uitspelen van de competities. Één 
van de scenario’s is een verlenging in de maand mei. 
Andere scenario’s zijn het spelen in de maand februari (Nu ligt de competitie stil in deze 2 weken) of 2x 
per week spelen daar waar mogelijk. Dit alles om het seizoen sportief uit te spelen. Iets wat vorig sei-
zoen niet gelukt is. 
 

Hiervoor is wat tijd vanuit de Nevobo en hulp van de regering nodig, wat tot gevolg heeft dat de publi-
catie van het wedstrijdprogramma wordt uitgesteld tot in ieder geval 7 januari, afhankelijk van de ont-
wikkelingen. De jeugd is daarom ook nog niet ingedeeld voor het tweede seizoen. 
 
Zodra wij meer weten zullen we dit als bestuur aan jullie communiceren. 
 
Groetjes Jantine & Remko 

 Het plan was dat bij het volgende toernooi de meiden een niveau hoger zouden gaan spelen. Helaas heeft  
Corona roet in het eten gegooid. Maar wij gaan ervan uit dat in 2022 er vast weer een toernooi gespeeld kan  
worden. Dus op naar niveau 5!!! 

  
Ook de volleybalspeeltuin kids zijn het afgelopen half jaar weer lekker bezig geweest. Wij zijn aan het proberen  
om bij het volgende toernooi met een niveau 2 mee te gaan doen.  
De persconferentie van 14 januari geeft in ieder geval weer groen licht. 
We zijn blij om jullie donderdag de 20ste om half 5 weer te zien in de sporthal 
Tot dan! Anita en Helga 
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Volleybal Vereniging Nederhorst is blij met Berko!  
 

Lucia Hogenberg van Berko, de welbekende winkel 
en webshop met alles voor het buitenleven, heb-
ben wij  bereid gevonden om shirtsponsor te wor-
den voor Dames 2 en dat voor 3 jaar!  

 
Bij Heren 1 prijkt al wat jaartjes het logo van Berko 
op hun shirts en bij de dames was het hoog tijd 
om nieuwe shirts aan te schaffen.  
 

 
 
Op de achterkant van het shirt wordt de vuur-
werkwinkel Berkoknallers onder de  
aandacht gebracht. Tijdens de 1e thuisronde 
zijn de shirts goed “ingewerkt” met een dave-
rende overwinning met 4 gewonnen sets.  
 
Wij wensen Dames 2 nog veel “knallende” 
overwinningen toe in het toepasselijke shirt 
van Berko! 
 
 
 

TDC weer in zee met Volleybal Vereniging Nederhorst 

 
Met veel plezier kondigen wij aan dat Truck Dealer Combinatie ’t Gooi BV (TDC) per 14 oktober 2021  
de shirtsponsor is van Dames 3.  

 
Het bedrijf timmert al sinds 1983 aan de weg en is een begrip in de bedrijfswagenbranche. Het bedrijf heeft  
veel overeenkomsten met volleybal: het team van TDC bestaat uit gedreven werknemers, met allen hart  
voor de zaak. Een dynamisch bedrijf dat met de markt mee beweegt.  

 
Bij de teamsport Volleybal staat naast gedrevenheid ook bewegen centraal. Tijdens de 1e  thuiswedstrijd van 
 dit enthousiaste team heeft directeur Rick Singstra zijn krabbel gezet onder het contract. Rick is een fanatieke 
volleyballer en speelt in Heren 2. Deze Heren zijn al jaren te bewonderen in de shirts met het logo van TDC.  
Nu waren Dames 3 aan de beurt en zij zijn goed van start gegaan: zij hebben de wedstrijd overtuigend  
gewonnen met 4-0.  

 
Zij gaan met de vlam in de pijp. 
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Deze NEUSbrief  
wordt mede mogelijk  

gemaakt door:  

Dank aan onze sponsoren!! 

De NEUSbrief is de nieuwsbrief van Volleybal Vereniging Nederhorst.  
Deze wordt 3 - 4 keer per jaar per e-mail uitgegeven. 
Voorzitter Interim: Leon ten Barge voozitter@vvnederhorst.nl  
Ledenadministratie: Simone van der Meer ledenadministratie@vvnederhorst.nl;  
Penningmeester: Niels Korver penningmeester@vvnederhorst.nl;  
TC Senioren: Anne-Marie Blaauw & Carlijn Beuving tc_senioren@vvnederhorst.nl;  
Wedstrijdsecretariaat en scheidsrechtercoördinator:  
Remko van ’t Klooster & Jantine Vos  wedstrijdcoordinator@vvnederhorst.nl;  
TC jeugd ABC: Mirjam Borstlap tc_abcjeugd@vvnederhorst.nl;  
TC jeugd DEF: Helga Jansen tc_defjeugd@vvnederhorst.nl  
Sponsoring: Sandra Gorter sponsoring@vvnederhorst.nl  
Website: www.vvnederhorst.nl  
Webmaster: Tjeerd Wouters webmaster@vvederhorst.nl ;  
Redactie NEUSbrief: Eva Brandse en Joyce Ypma:  
Kopij sturen naar: communicatie@vvnederhorst.nl 
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