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

NEUSbrief 2 
Nieuwsbrief van VolleybalVereniging Nederhorst, 11e jaargang 

Uit de pen van de interim voorzitter 

Seizoenen 
Niets mooier dan seizoenen…daaraan klamp je je maar vast in deze gekke tijden. Want of 

het voorjaar nu ineens de winter is (Sometimes it snows in April…yes it does!) of het 

griepseizoen juist in de zomer en Corona in de winter? Ach, saai is het niet met al 

die  seizoenen. 

 

Het jachtseizoen is dit jaar helaas ontaard in een heuse oorlog die zich niet ver van ons bed 

afspeelt en een tijdje geleden nog ondenkbaar was. Zo bezien is een wat uit de hand 

gelopen volleybalseizoen, maar een voetnoot in deze tijd. 

Het volleybalseizoen heeft ons wedstijdsecretariaat wel erg veel werk opgeleverd met al die 

wijzigingen. Jantine, die het stokje langzamerhand overneemt van Remko, viel met haar 

neus in de boter. Troost Jantine, een nog gekker seizoen kan bijna niet! 

 

Maar wat is het ook fijn dat wij weer trainen en wedstrijden kunnen spelen. Voor het eerst 

sinds 2 jaar zijn er ook helemaal geen beperkingen en restricties meer. Iedereen kan 

gelukkig weer samen sporten. Hoewel er geen officiële kampioenschappen, promoties of 

degradaties aan het eind van het seizoen zijn, zoals de 

Nevobo heeft besloten, zie ik toch iedereen fanatiek in het 

veld staan om het beste resultaat eruit te halen. 

 

Er staat ook nog wat op stapel in de komende weken. Zo 

gaan wij op zaterdag 7 mei 2022, voor het eerst sinds 2019 

(!) weer eens klassiek afsluiten met het Fan&Fun feest. 

Uiteraard zijn alle leden, ouders/verzorger/aanhang/ 

supporters die middag weer van harte welkom om het 

seizoen uit te luiden met een drankje en een hapje. Wij 

hopen op een vol Sportcafé de Blijk en een gezellige 

middag/avond. 
 

Ook na deze afsluiter trekken wij de stekker er niet uit. Op ons (ver)nieuwde beachterrein 

achter de Blijk met nu plek voor 2 beachvelden (!), trainen wij door tot aan de 

zomervakantie. Niet alleen trainingen voor de jeugd en senioren, maar ook leuke andere 

(wedstrijd)vormen, zoals King/Queen of the Beach, een laddercompetitie of gewoon lekker 

vrij spelen op een moment wanneer je zelf kan en wilt. 

 

Dan is 2022 ook nog het jaar dat wij 60 jaar bestaan. In 1962 werd volleybal in ons dorp 

voor het eerst geïntroduceerd. Na vele jaren als tak onder de omnivereniging Sportclub 

Nederhorst te hebben geressorteerd, zijn wij in 1991 zelfstandig verdergegaan. Ook alweer 

meer dan 30 jaar dus en daar mogen wij best trots op zijn en dit is dus een reden voor een 

feestje. Een feestcommissie gaat dit voorbereiden en wat zou het mooi zijn als er vanuit elk 

team iemand meedoet in de voorbereiding? Meld je gerust aan! 

 
Ook de invulling van diverse bestuursfuncties is nog een punt van aandacht. 

Hiervoor geldt natuurlijk het motto vele handen maken licht werk. Net zoals in het veld 

functioneert het bestuur als team en je zult er dus nooit alleen voor staan. Neem 

contact op als je deel uit wil maken van dit team. 
Met jouw hulp gaan wij op naar 70 jaar VV Nederhorst! 

Kortom, wat de seizoenen ons ook brengen…wij gaan door! Leon 
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Bericht vanuit de Communicatie 

De afgelopen maanden is er veel gebeurd rondom het volleyballen, denk hierbij aan het al dan niet 

kunnen spelen van wedstrijden vanwege de geldende coronamaatregelen en de opening van het 2e 

beachveld. 

 
 

Vanuit de Communicatie heb je inmiddels een e-mail ontvangen voor het Fan & Fun feest op 7 mei 

2022, dit als afsluiting van het seizoen. Ons verzoek is om uiterlijk 1 mei 2022 aan te geven via de 

link in de uitnodiging of je al dan niet aanwezig zal zijn en met hoeveel personen.  

Heb je dieetwensen of andere dingen waar wij rekening mee moeten houden dan vernemen wij dit 

graag van jou. 
 

Verder start vanaf 28 april voor de jeugd en vanaf 9 mei 2022 voor de senioren het beachseizoen. 

Ook hiervan heb je inmiddels een uitnodiging ontvangen met de vraag of je hieraan deel wilt nemen. 

Vorig jaar was het een groot succes. Dit jaar hebben wij de beschikking over 2 beachvolleybal 

velden! Een mooie gelegenheid om het seizoen nog even uit te breiden. Deze activiteiten zullen 

doorlopen tot de zomervakantie die op 16 juli 2022 zal beginnen.  

Alvast Zomerse Groet van Joyce & Eva  
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Beachvolleybal seizoen 

Heb jij ook al zo'n zin in zon en strand? Het beach seizoen staat weer voor de deur! 

 
Ook veel zin om te gaan ballen op ons mooie nieuwe beach terrein waar wij nu beschikken over 2 beachvolleybalvelden. 

Kijk hieronder naar de mogelijkheden! 

Geplande activiteiten voor het aankomende seizoen tot de zomervakantie: 

Volleybalspeeltuin jeugd/EF 
jeugd (4 tm 10 jaar) 

Vanaf donderdag 28 april 16.00 - 17.00 uur 

C & D jeugd (11/12/13 jaar) Vanaf donderdag 28 april 17.00-18.00 uur 

A&B jeugd (14 tm 17/18 jaar) Vanaf donderdag 12 mei 18.00 - 20.00 uur 

Senioren (vanaf 18 jaar en 
ouder) 

Vanaf maandag 9 mei 19.30 – 21.00 uur 

Laddercompetitie 
Variabel / 
dinsdagavond vanaf 

10 mei ** 

King/Queen of the beach 
toernooi 

Woensdagavond 
vanaf 

11 mei *** 

** Laddercompetitie 
o Je maakt met iemand anders een team van 2 personen. 

o Je speelt 2 tegen 2. 
o Wij gaan dit jaar op een vaste avond spelen namelijk de dinsdag maar daarnaast blijft ook de mogelijkheid 

om, samen met je tegenstander, zelf een dag/tijd te bepalen wanneer je tegen elkaar gaat spelen 
***King/Queen of the beach toernooi – Ons jaarlijks terugkerende toernooi mag natuurlijk niet ontbreken. 

o Je speelt dit toernooi individueel. 

o Je komt elke keer in een ander team te spelen. 
o Iedere avond speel je 4 sets. 

o Kan je een keer niet, geen probleem dan sla je gewoon een keer over. 
o WIE O WIE volgt King 2021: Maarten Oosterhof en Queen 2021: Zanna Maagdenburg op  

 
De activiteiten lopen tot aan de zomervakantie die 16 juli 2022 begint. 
Wil jij meedoen aan een van de bovenstaande activiteiten stuur dan een e-mail naar 

beachvolleybal@vvnederhorst.nl  Ook voor vragen kan je hier terecht. 

 

Bericht vanuit de wedstrijd coördinatoren 

Het seizoen is bijna ten einde! Gelukkig zijn de landelijke coronamaatregelen allemaal beëindigd, maar 

helaas worden er nog regelmatig wedstrijden afgezegd. Het is vrijwel onmogelijk om deze wedstrijden nog in 

te halen, deze zullen niet meer gespeeld worden. 

 

Waarschijnlijk is het al opgevallen, maar de stand in de poules van de jeugdcompetitie 2e helft, de senioren 

competitie en de recreantencompetitie is aangepast. De stand wordt nu bepaald op basis van het aantal 

behaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. 

 

Dit seizoen zal in de seniorencompetitie geen promotie of degradatie plaatsvinden, ook zal er geen kampioen 

bepaald worden. Er wordt wel een eindstand opgemaakt op basis van quotiënt. Bij de jeugdcompetitie wordt 

er wel een kampioen bepaald en wordt de eindstand opgemaakt op basis van quotiënt. 

 

Wij wensen jullie nog veel plezier en hopelijk kunnen er nog zoveel mogelijk wedstrijden doorgaan. 

Groetjes Remko & Jantine 

mailto:beachvolleybal@vvnederhorst.nl
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Het zit er bijna op… Bedankt en tot ziens! 
Met veel plezier heb ik de rol van Sponsorcoördinator op mij 
genomen in onze gezellige vereniging. 

Heel spontaan ben ik in september 2018 gestart. 

Ik zat in het Sportcafé aan tafel met Chantal de Vries van 

Thuizbij en die zei gelijk: “Wij hebben wel interesse om 

Shirtsponsor van het team van Lizzy te worden”. 

 

Zo makkelijk kan het gaan en zo gaat het ook eigenlijk in een 

dorp. Ons kent ons en het is een kwestie van gunnen. Je vraagt 

mensen geen bijdrage voor jezelf, maar voor de club dus voelt 

het voor mij niet als bedelen. 
 

Wij hebben een enthousiast bestuur en een grote groep 

vrijwilligers die ieder op hun manier een steentje bijdragen. 

Als ik op een thuisronde op de tribune zit, ben ik er trots op dat bijna alle teams shirts dragen 

met een sponsor erop. 

 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om Marco en Michelle van Arens Makelaars, Lucia 

van Berko & Berko Knallers, Dick en Amber van Lydi Bloemsierkunst, Rick van TDC 

Bedrijfswagens, Chantal en Paul van Thuizbij en Vincent van Thermgroep BV hartelijk te danken 

voor hun onvoorwaardelijke steun. 
Na bijna 4 jaar geef ik het stokje over aan? 

Wij zien elkaar ergens in het dorp, in het Sportcafé of op de tribune!  Sandra 

 

 

Maarten Gillissen 50 jaar 
 

Op 24 maart 2022, in alle vroegte, ging ons 
heren 1 team naar de Dammerweg.  
Ons lid dat al het langste bij onze 

vereniging is aangesloten, onze Maarten, 

alias Wout, werd die dag 50 jaar! 

 

Een heugelijk feit om hem eens even goed 

in het zonnetje te zetten. Al was hij om 5.50 

uur nog niet aanwezig   

 

Ook al is dit alweer een paar weken geleden 

Maarten, wij willen hier toch nog even bij 

stil staan. 

 

 

 

 

Feestcommisie 60 jaar Volleybal Vereniging Nederhorst 

Door het bestuur is via de aanvoerders het bericht 

tot jou gekomen dat wij op zoek zijn naar 

enthousiaste leden, één per team, om samen 

invulling te geven aan een feest en andere 

activiteiten rondom het 60-jarig bestaan van onze 

vereniging.  

Heel fijn dat hier in grote getalen gehoor aan is 

gegeven! Mochten er met name HEREN zijn die 

zich toch nog willen aansluiten bij de commissie, 

geef het dan even door aan Leon. 
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JEUGDPAGINA’s 

Toernooi 12 maart 2022 

Van Nederhorst niveau 4 team 1 

 

De meiden hebben het weer enorm goed gedaan op hun 2e toernooi! Alweer zoveel geleerd in een maand 

tijd. 

 

Tijdens de 1e wedstrijd kregen ze gelijk een aantal tips van de scheidsrechter (Helga     ) 

Deze werden in de volgende wedstrijd meteen toegepast! Wij hebben leuke partijtjes gezien. 

 

Iedere start van een wedstrijd komen de meiden rustig op gang, even wennen aan de nieuwe tegenstander 

en vervolgens gaan ze knallen. Voor het eerst hebben ze alle 2 de sets in dezelfde partij gewonnen . 

Super goed gedaan Aimée, Sara en Marleen! 

 

DEF-jeugd Even voorstellen! 

Ik realiseer mij dit toernooi dat de meiden, ja het zijn allemaal meiden, nog niet zijn voorgesteld, dus daar 

gaan we: 

 

 
 

 

Nederhorst 2 / niveau 5: 

Ilse van de Beld, Vera Wortel, Yinthe Versteeg 

(ja, ja dochter van Joris) 

en Meike van der Linden. 

Nederhorst 1 / niveau 5: 

Meike en Anouk Zeldenrijk en Mara Korver (ja, ja dochter 

van Niels). 
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Nederhorst 1 / niveau 4: 

Aimee Lieshout, Sara Cruysheer, Marleen Teunizen. 

 
 

 
 

 
Nederhorst 1 / niveau 2: 

Evie Korver (ook van Niels) en Evie van de Beld. 

 

 

 

Binnen de 1e 2 teams spelen een aantal kinderen (Meike/Anouk/Mara/Ilse en Yinthe) die al heel wat jaren bij 

onze vereniging volleyballen. Vera en Meike van der Linden daarentegen zijn sinds vorig jaar tijdens het 

beachen bij ons aangesloten. Het is dus superknap dat deze 2 dames meedoen op niveau 5, toch al aardig 

het echte volleyballen. Maar ook voor de andere dames geldt dat niveau 5 wel een hele uitdaging is. Zeker 

als je het ook nog eens met 3 spelers doet. Maar onze meiden doen het gewoon! 
Ik ben hier heel erg trots op! 

 

De dames die op niveau 4 spelen, zijn ook sinds het vorig beachseizoen bij ons aangesloten. Het 1e toernooi 

was heel spannend, maar zoals jullie hierboven hebben kunnen lezen in het verslag van 1 van de moeders, 

speelden de meiden tijdens hun 2e toernooi super goed. 

 

En dan als laatste onze 2 benjamins. De beide Evie's, 7 en 8 jaar. Zij spelen op niveau 2: Het bekende 

serveren/vangen en gooien. Je moet eigenlijk met minimaal 3 spelers in het veld staan, maar gelukkig vond 

de toernooi commissie het goed dat zij mee gingen doen. En wat doen ze het goed. Ze winnen gewoon en 

zelfs tegen een team van 4 jongens! Toppers zijn het. 

 

Tsja, voor je het weet, is dan ook het laatste DEF-jeugd toernooi van dit seizoen aangebroken. 

 

Verslag eindtoernooi 9 april 2022 

 

Gelukkig konden de meiden van Nederhorst dit jaar wel weer toernooien spelen. De 1e helft van het seizoen 

waren dat er 2. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen mocht er daarna helaas niet meer 

gevolleybald worden, maar vanaf februari hebben zij alle 3 toernooien kunnen spelen. 

 

Dit keer was het laatste toernooi in Eemnes. Een mooie nieuwe hal, tenminste voor ons. Natuurlijk mocht de 

prijsuitreiking niet ontbreken. De beide Evie's zijn op de 2e plek geëindigd en de dames Marleen, Aimee en 

Sara op plek drie! Super trots. Natuurlijk niet alleen op hun, maar ook op de andere dames. 
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Volleybalspeeltuin 

En dan onze volleybalspeeltuin kinderen. Op dit moment zijn dit er 3. 
 

 

Met heel veel plezier en enthousiasme komen ze altijd binnenrennen. Zij trainen op dit moment samen met 

de 2 Evie's, maar het zou superfijn zijn als er nieuwe kinderen bijkomen die gezellig met deze, 

laagdrempelige groep, mee willen gaan doen. 

 

De Volleybalspeeltuin is een programma voor kinderen van 4 tot 6 jaar, gericht op veelzijdig bewegen en 

voornamelijk gericht op de breed motorische ontwikkeling (BMO) van kinderen. Kinderen leren spelenderwijs 

en met veel plezier bewegen. 

 

Ook voor onze DEF-jeugd groep (7 t/m 11 jaar) zijn we op zoek naar nieuwe kinderen. Het is nog niet 

helemaal definitief hoe het eruit gaat zien, maar een grote groep stapt volgend jaar zeker over naar de C- 

jeugd. 

 

Heb je zelf kinderen in deze leeftijdscategorie of ken je kinderen die op zoek zijn naar een leuke sport laat ze 

dan contact opnemen of gewoon gezellig meedoen met onze beach trainingen die (hopelijk) 28 april weer 

gaan starten. Voor meer informatie kunnen ze een email sturen naar TC_defjeugd@vvnederhorst.nl 

 

 

Groetjes, Helga 

 

Bestuursleden gezocht 
Bij de training van de Senioren hebben wij al een oproep gedaan: Wij zijn als bestuur nog altijd op zoek 
naar nieuwe bestuursleden!  
Zoals Leon al schrijft: “Ook de invulling van diverse bestuursfuncties is nog een punt van aandacht. Hiervoor 
geldt natuurlijk het motto vele handen maken licht werk. Net zoals in het veld functioneert het bestuur als 
team en je zult er dus nooit alleen voor staan”. 
Gelukkig zijn er al enthousiaste aanmeldingen voor de TC van de DEF-jeugd, het nieuwe team 

Communicatie komt op stoom, de wedstrijdcoördinator raakt ingewerkt, dank daarvoor! 

ECHTER wil jij bijdragen aan onze vereniging, neem contact op met Leon of 

communicatie@vvnederhorst.nl , ook voor vragen over inhoud van diverse functies. 

mailto:TC_defjeugd@vvnederhorst.nl
mailto:communicatie@vvnederhorst.nl
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VACATURES 
 

Sponsoring 
Regelen van nieuwe sponsors 
Grote Clubactie en Rabo ClubSupport 
Contact houden met penningmeester ivm facturatie 
IInfo op website updaten iom Communicatie 

 
Voorzitter 

 
Scheidsrechter coördinator 

Activiteitencommissie

Sponsors Bedankt! 
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