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FlitSSSnR. 1
 Seizoen 2016/2017

Het seizoen 2016-2017 is alweer een paar 
weken onderweg en de start is zonder grote 
problemen verlopen.

Dat die start soepeltjes verliep, heeft alles 
te maken met de manier waarop het 
nieuwe seizoen door de verschillende 
functionarissen binnen de vereniging 
is voorbereid. In een samenspel tussen 
de TC’s, zaalplanning, wedstrijdleiding, 
scheidsrechterscoördinator en 
barcommissie zijn de teams weer 
ingedeeld, trainingen en wedstrijden 
gepland, scheidsrechters toegewezen en 
barbezetting geregeld. Bij deze, chapeau 
voor het verzette werk!! Door de groei 
van het aantal leden was het dit jaar een 
uitdaging om alle trainingen in de hallen 
van De Meerwaarde in te passen.

Wat trouwens heel lastig is, is dat sommige 
leden verzuimen zich tijdig af te melden 
en dat pas doen als de eerste contributie 
is afgeschreven. De afspraak is dat je je 
uiterlijk voor 1 juni moet afmelden zodat de 
TC’s, ledenadministratie en penningmeester 
tijdig weten waar ze rekening mee moeten 
houden.

Een ander punt van aandacht betreft de 
volleyballen die gebruikt worden bij de 
trainingen en de wedstrijden. Tot nu toe 
ontbreekt bij SSS een centrale plek om 
die ballen tijdens de zomerperiode op te 
slaan waardoor die ballen mee naar huis 

worden genomen. Vervolgens is het maar 
afwachten wat er met die ballen gebeurt 
en of ze bij het nieuwe seizoen wel weer 
worden meegenomen. Bij de start van de 
trainingen dit jaar is duidelijk geworden 
dat er te weinig ballen beschikbaar 
waren (meer teams, minder ballen) en 
dat we hier iets aan moeten gaan doen.
Bij veel verenigingen wordt het systeem 
gehanteerd dat de ballen altijd in de hal 
blijven en per training een set beschikbaar 
is. Een team heeft daar dus geen eigen 
ballentas met ballen meer. Een aantal 
mensen binnen de vereniging is aan het 
bekijken of zoiets (of een alternatief) ook 
voor SSS interessant is. Wordt vervolgd…

Een ander onderzoek dat loopt is de 
invoering van het digitale wedstrijdformulier 
(DWF). Bij veel verenigingen is dat tot 
tevredenheid in gebruik maar dat is geen 
garantie dat dit ook bij ons soepeltjes gaat 
verlopen. Qua techniek zoeken we tablets 
die makkelijk op de tafeltjes bij het telbord 
gebruikt kunnen worden. En de wifi in de 
sporthallen moet natuurlijk sterk genoeg 
zijn. Het plan is dat voor de derde divisie 
en hoger een tablet wordt gebruikt om de 
score live bij te houden. Voor de andere 
wedstrijden wordt de teamopgave voor 
de wedstrijd digitaal gecontroleerd en de 
uitslag achteraf ingebracht. Tijdens de 
wedstrijd wordt een eenvoudig formulier 
gebruikt om de stand te noteren. Qua 
administratie is het nodig dat alle spelers 

van de voorzitter



met de juiste rugnummers in het systeem 
bekend zijn.

Vrijdag 21 oktober j.l. was de Algemene 
Ledenvergadering, het was prettig te zien 
dat een grote groep jongeren hiervoor 
belangstelling toonde. 

Financieel is het vorige seizoen opnieuw 
met een verlies afgesloten. Indien dit 
seizoen, ondanks de contributieverhoging, 
weer met rode cijfers wordt afgesloten zal 
de contributie volgend seizoen opnieuw 
met € 5,- verhoogd gaan worden. Volgens 
de begroting 2016-2017 zal het niet nodig 
zijn. Het aantal jeugdleden is met 29 
toegenomen en het aantal senioren is met 4 
afgenomen, de vereniging is zodoende met 
25 leden gegroeid naar 412 spelende leden.

De prestatiebeker is dit jaar aan Anna de 
Kruijff uitgereikt uit respect voor al het 
werk dat zij al jaren verzet bij de CMV - en 
jeugdteams en de betrokkenheid bij de 
Dames TC enige jaren geleden. Het bestuur 
vindt het belangrijk om op deze manier 
duidelijk te maken dat zij het waardeert dat 
Anna zoveel tijd en energie in de vereniging 
stopt. 

Theo Lammers is benoemd tot Lid van 
Verdienste vanwege de vele jaren die hij de 
vereniging als scheidsrechter ondersteunt. 
Theo is ondertussen gestopt om in de regio 
voor de Nevobo te fluiten maar is gelukkig 
nog steeds voor SSS beschikbaar.

Vriendelijke groet,

Gert Dekker



Hoe ben je bij SSS gekomen? Ik zag mijn vader altijd volleyballen en toen ik een sport 
mocht kiezen ging ik hem achterna. 
Hoeveel jaar lid: Vanaf dat ik mijn zwemdiploma haalde, dus nu zo’n 13 jaar?
Hoogtepunt in het volleybal: Die moet denk ik nog komen. ;-) 
Dieptepunt: Dat is toch wel de operatie aan een afgescheurde kruisband waardoor ik ruim 7 
maanden niet mocht volleyballen.
Opleiding/beroep: Ik studeer verpleegkunde aan de Christelijke Hogeschool Ede.
Kleding in het weekend: Ligt eraan of ik een feestje heb. Anders gewoon lekker simpel.
Positieve eigenschap: Sociaal.
Negatieve eigenschap: Enorm eigenwijs.

Hobby’s naast volleybal: Het weekend doorbrengen met 
vrienden, koken en bakken.
Favoriete eten: Pasta met garnalen.
Krant: /
Laatst gelezen boek: Helaas zijn dat mijn studieboeken. 
Ik lees daarnaast geen andere boeken.
Goede film: The Intouchables.
Welk liedje hoor je graag in de kroeg? In de kroeg houd 
ik voornamelijk van Nederlandstalig muziek.
Ideale vakantie: Zon/zee/strand.
Met wie zou je een avondje uit willen gaan? Het 
allerliefst gewoon met mijn vriendinnen. 
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team? Dames 4 
natuurlijk. :-)

Omschrijf jezelf in één woord: Levensgenieter.
Welke goede daad heb je laatst verricht? Ik ben niet zo’n heldin denk ik. ;-) 
Hekel aan: Mensen die niet doorrijden in het verkeer.
Waar let je op bij je eerste ontmoeting? Uitstraling.
Wat vind je sexy? /
Welk dier zou je willen zijn? De hond van Romy, volgens mij heeft zij wel een prima leven. 
Droom/wens: Ik zou graag een keer Indonesië willen bezoeken om te kijken waar mijn 
overgroot-oma en oma zijn geboren.
Mooiste/leukste ervaring: Dat was het moment dat ik na zoveel keer theorie- en één keer 
praktijkexamen mijn rijbewijs mocht halen. 
Waar hecht je waarde aan? Eerlijkheid.
Waar word jij blij van? Een lekkere kop koffie in de vroege morgen.
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden? De 
teamschalen op donderdag na onze wedstrijd zijn altijd wel fijn ;-)

“ik zou graag 
een keer 
indonesië 

willen 
bezoeken”

ANKE GROTENHUIS, DAMES 4

Leeftijd: 19 jaar
Lengte: 176 cm

Positie: Middenaanvalster

 INTERVIEW MET....             ANKE



Hoe gaaf! Alle CMV-Jeugd is 
5 november 2016 welkom bij de 
wedstrijd van Heren 1 als echte VIP. De 
activiteitencommissie zal zorgen voor een 
gezellige avond. Je zit helemaal vooraan 
bij de wedstrijd en maakt dus alles van 
dichtbij mee. Als echte VIP verwachten 
wij jullie natuurlijk wel in mooie kleding en 
als supporter is het belangrijk om je stem 
opgewarmd te hebben. Alleen dan kunnen 
wij met z’n alle Heren 1 naar de overwinning 
schreeuwen.

Het is natuurlijk leuk als jouw ouder(s) er 
ook bij zijn. Daarom hebben wij geregeld 
dat zij voor de helft van de entreeprijs naar 
binnen mogen op 5 november! (maximaal 
2 personen) Natuurlijk hebben zij geen 
toegang tot het VIP gedeelte, deze is alleen 
voor jullie! Alle andere supporters kunnen 
een plekje vinden op de tribune.

De wedstrijd start om 19.30 uur. Als VIP is 
het belangrijk om 18.45 aanwezig te zijn. 
Na de wedstrijd hebben jullie de kans om 
op jacht te gaan naar handtekeningen en 
foto’s met de spelers. We zorgen dat er ook 
een fotograaf aanwezig is om deze mooie 
plaatjes vast te leggen.

Ben jij er bij 5 november? 

Meld je dan aan via ‘Aanmelden VIP-
avond’ rechtsbovenin op de website en 
vul het formulier in. De inschrijving sluit op 
woensdag 2 november.

Heb je nog vragen? Neem dan gerust 
contact met ons op via actief@sss-
barneveld.nl.

UITNODIGING

vip-avond heren 1

http://sss-barneveld.nl/aanmelden-vip-avond
http://sss-barneveld.nl/aanmelden-vip-avond
http://sss-barneveld.nl
mailto:actief%40sss-barneveld.nl?subject=VIP%20avond
mailto:actief%40sss-barneveld.nl?subject=VIP%20avond
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HEREN 4

een beschouwing

Tja, eens in de zoveel tijd is het weer 
raak.  Dan komt er een appje in de 
H4 groepsapp, waarna het plotseling 
oorverdovend stil blijft. 

En ik kan je zeggen dat die momenten 
zeer zeldzaam zijn. Heren 4 staat er 
nou niet bepaald om bekend dat het 
een rustig team is; zowel qua volume 
in en om het veld, alsook aan de 
geproduceerde hoeveelheid teksten 
en niet nader te omschrijven apps kun 
je dat afleiden. 

Heren 4 draagt het predikaat ‘een 
dynamisch team’ met verve. 

Maar dit keer bleek dat niet 
uit enige reactie op het beruchte 
appje. Het onderwerp van de app 
laat zich raden: wie wil er een stukje 
schrijven voor de NieuwSSSflitSSS? 
Uiteindelijk bleek dat sommigen 
zich niet voelden geroepen, 
anderen hielden ineens de duimen 
stil, een enkeling had een goede 
reden, met als gevolg dat de in-
outsider van dit bijzondere team 
op een zonnige zaterdagmiddag 
een stukje tekst aan de 
NieuwSSSflitSSS toevertrouwd.

Gemiddeld hebben de spelers/
leden van Heren 4 een lange 
gezamenlijke geschiedenis. 
Waarbij de mooiste volleybalclub 
van Nederland een centrale rol 
speelt. Je zou H4 een vriendenteam 
kunnen noemen, maar die 
omschrijving doet vermoeden dat 
de prestaties van ondergeschikt 
belang zijn. Het tegendeel is waar. 
Echter de inspanning om tot die 
prestaties te komen worden wel 
steeds meer van ondergeschikt 
belang. Met één keer per week 
trainen - met een trainer en coach 
vanuit het team zelf - lekker 
meedraaien in de derde divisie 
zegt genoeg. Waarover dit iets zegt, 
prestatie of inspanning, laat ik in het 
midden. 

Feit is dat iedereen in het team met 
elkaar kan lezen en schrijven. Dat is 
overduidelijk de kracht van Heren 4. 
De ene keer komt die kracht beter 
tot zijn recht dan de ander keer. 
Op dit moment zit het team wat 
dat betreft in een dipje: ik zit alleen 
te schrijven, terwijl de rest van het 
team dit later zal lezen. 



Zoals gezegd speelt SSS een centrale rol in het leven van dit team. Al jaren. De meesten 
zijn meer dan 15 jaar lid, met uitschieters naar ruim 25 jaar lidmaatschap. Daarnaast mogen 
we jaarlijks enkele nieuwe vrienden binnen het 4e begroeten, die meestal ook al jarenlang 
trouw zijn aan onze Barneveldse volleybalclub. 

De individuele karakters van de spelers/leden maakt Heren 4 tot een unieke groep mannen, 
die zich meerdere keren per week in het zweet werken in de hal. Ook voor dit team gaat de 
‘eenheid in verscheidenheid’ op. De verscheidenheid is het best duidelijk te maken door de 
verschillende beroepen van de spelers/leden onder elkaar te zetten:

        rioolreiniger
        schilder
     fraudebestrijder
     juwelier
     ‘beter ondernemen inspirator’
     electriciteitskastjesbeheerder
     metaalboer
     logistiek chemicus
     fysiotherapeut
     timmerman
     politicus
     belastingadviseur
     bewegingsdocent
     kilometervreter
     visboer

Op z’n zachtst gezegd een gemêleerd gezelschap. En toch wordt er binnen dit team een 
grote eenheid ervaren. De liefde voor het spelletje & de club, maar bovenal de gezelligheid 
met elkaar. Belangrijk onderdeel van de trainingen en wedstrijden zijn dan ook de 
momenten in de kantine. In de loop der jaren gaat het er daarbij steeds minder om de 
hoeveelheid gerstenat die geconsumeerd is (een uitzondering daargelaten). Steeds meer 
gaat het om de goede onderlinge contacten, het op elkaar betrokken zijn, weten wat er 
speelt in een ieders leven, het delen van de diepste zielenroerselen, er voor elkaar zijn als 
dat nodig is. Ja, we worden oud. Nee, ouder.

Dat laatste merken we niet alleen mentaal. Ook lichamelijke ongemakken spelen in het 
team steeds vaker een rol. De drie spelers/leden op de positie ‘vaste bankzitters’ hebben 
die positie noodgedwongen moeten kiezen. Omdat ze bij het team betrokken willen blijven 
maar ook omdat het fysiek niet meer mogelijk is competitief te volleyballen. Vandaar dat je 
bij Heren 4 zowel speler als lid kunt zijn. Zonder dat je speelt kan je lid zijn van dit team. 

HEREN 4



Van de vijftien personen die deel uit maken van H4, zijn er elf speelgerechtigd. En dan komt 
het nog voor dat er een selectie van welgeteld zeven man aan de start van een wedstrijd 
kan verschijnen. Zo nu en dan zijn er wat pijntjes die er voor zorgen dat een iemand tijdelijk 
is uitgeschakeld, voor een ander geldt dat er dit seizoen (voorlopig) nog geen wedstrijd 
gespeeld is. Met tot gevolg dat de prestaties zich vooralsnog ook laten kenmerken door een 
‘eenheid in verscheidenheid’. De eenheid is te vinden in de uitslagen van de wedstrijden, 
namelijk allemaal een 4-0. De verscheidenheid zit hem in wie er met de 5 punten vandoor 
gaat. Drie gewonnen, twee verloren wedstrijden is het voorlopige resultaat. Erg stabiel is het 
nog niet te noemen. 

Het zal dan ook lastig worden om de bijzondere prestatie van vorig seizoen te evenaren. 
In de PD-wedstrijden werd promotie naar de 2e divisie afgedwongen. Een prestatie van 
formaat. De thuiswedstrijd met de tribunes vol, speakers, muziek en de wedstrijd op het 
centre court was het hoogtepunt voor de club vorig seizoen. De nieuwe team-indelingen 
zorgde er voor dat het team - dat als enige een echte prestatie had neergezet - niet als 
prestatieteam werd aangemerkt. En daarom dit seizoen weer in de 3e divisie zijn kunsten 
mag vertonen. En als de mannen van Heren 4 in het veld staan, is er maar één ding dat telt: 
het neerzetten van een goed resultaat. Ook na de wedstrijd. Wat het dit seizoen ook wordt, 
het is en blijft een mooi en goed stel bij elkaar. 

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden over Heren 4; 

“het is een bijzonder team 
en dat is het.”

HEREN 4



Oproep: speurtocht naar verdwenen volleyballen

Nu het seizoen weer is begonnen blijkt dat m.n. bij de jeugd er voor de trainingen te weinig 
ballen beschikbaar zijn. Het vermoeden bestaat dat een flink aantal volleyballen van SSS 
nog bij verschillende spelers / speelsters thuis ligt.

Bij deze, de oproep aan iedereen die het betreft, deze ballen 
aan Jan van de Beek te geven of onder aan de trap bij de 
kantine te leggen.

Bij voorbaat dank voor de medewerking, het zou zonde zijn 
dat we als vereniging gedwongen worden om deze reden 
nieuwe ballen aan te schaffen.

Het bestuur.

KORT NIEUWSSS
 

Elke dinsdag fysio spreekuur 
Medifit

Tijdens het gratis spreekuur staat 
fysiotherapeut Frouke voor je klaar om 
klachten te screenen en advies te geven. 
Het spreekuur is elke dinsdag tussen 19:00 
en 20:00 en bestemd voor alle leden van 
SSS. Locatie: de medische ruimte van De 
Meerwaarde. 

Vragen kun je ook stellen via e-mail: fysio@
sss-barneveld.nl

Datum SSSnerttoernooi

Pak je agenda erbij en noteer: 
op zaterdag 27 mei 2017 is het 
SSSnerttoernooi. Heren 3 organiseert 
dit seizoen de afsluiter van hopelijk een 
mooi volleybaljaar. De datum is al vroeg 
bekend gemaakt, omdat deze zaterdag 
tijdens het hemelvaartsweekend is. 
Vanwege alle andere toernooien was dit 
de beste optie. 

Opgeven kan al via sssnerttoernooi@
sss-barneveld. De uitnodiging en meer 
informatie volgen te zijner tijd.

mailto:fysio%40sss-barneveld.nl?subject=
mailto:fysio%40sss-barneveld.nl?subject=
mailto:sssnerttoernooi%40sss-barneveld?subject=
mailto:sssnerttoernooi%40sss-barneveld?subject=




VERSLAG ALV

algemene ledenvergadering 2016

Van de ruim 400 leden die SSS telt, zijn welgeteld 26 leden, 7 
bestuursleden en 2 bestuursleden van de STB aanwezig bij de 
algemene ledenvergadering op vrijdag 21 oktober. Ondanks de 
lage opkomst is het een geslaagde vergadering in CheerSSS. 
Hieronder staan de belangrijkste feiten op een rij.

Voorzitter Gert Dekker opent de ledenvergadering, waarbij het eerste belangrijkste feit een 
evaluatie van de Sociale Spin Sponsoring is. Deze actie is aan het begin van dit jaar opgezet 
door een groep vrijwilligers om de tegenvallende sponsorinkomsten van SSS te verbeteren. 
Nadat alle seniorenleden een gesprek hebben gehad over deze actie, zijn uiteindelijk 
tien sponsors van 250 euro per stuk bij de vereniging gekomen. Weliswaar had men op 
meer gehoopt – en meer verwacht gezien de vele leden – maar alle beetjes helpen en de 
sponsors die de verenigingen steunen, zijn wij uiteraard dankbaar. Binnenkort zullen alle 
leden nogmaals aan deze actie herinnerd worden.

Dat de sponsorinkomsten tegenvallen voor SSS komt ook naar voren bij de behandeling 
van de financiën. Penningmeester Henk Erkes is erin geslaagd het negatieve resultaat over 
het afgelopen seizoen iets kleiner te houden dan begroot; desondanks zijn er meer sponsors 
nodig om te voorkomen dat SSS het benodigde geld om goed te kunnen functioneren als 
vereniging bij zijn leden moet vragen. 

Contributieverhoging
Door middel van een contributieverhoging hoopt SSS dit seizoen weer een positief 
resultaat te boeken. De contributie is tijdens het seizoen 2015/2016 niet verhoogd, zoals wel 
gepland stond. De aangekondigde verhoging van het lopende seizoen (2016/2017), met 
vijf euro voor alle leden en eveneens een verhoging voor de tweede training, is inmiddels 
doorgevoerd. Het bestuur heeft opnieuw de toestemming van de vergadering gekregen om 
voor het seizoen 2017/2018 een contributieverhoging van vijf euro door te voeren, maar laat 
eveneens weten dat de verhoging alleen doorgevoerd wordt als er dit seizoen opnieuw een 
negatief resultaat geboekt wordt.



VERSLAG ALV

Groei & Bloei
Uiteraard zijn er ook veel positieve zaken 
te benoemen. De vereniging maakte de 
afgelopen maanden een groei qua aantal 
leden door. Waar het aantal vertrokken en 
nieuwe leden elkaar de afgelopen seizoenen 
redelijk wegstreepten, is er deze zomer een 
netto groei van 25 (actieve) leden bij SSS. Met 
name bij de jeugd is deze groei te merken. 
Daarnaast wordt benoemd hoe bijzonder 
het is dat SSS zoveel jongens heeft; zeker 
vergeleken met andere verenigingen.

Uit het jaarverslag blijkt eveneens dat SSS 
een bloeiende verenging is. De technische 
commissies benoemen wat goed is gegaan, 
maar dat er uiteraard ook ruimte voor 
ontwikkeling is en hoe daaraan gewerkt wordt. 
De activiteitencommissie heeft weer veel 
georganiseerd en de opkomst bij activiteiten 
wordt steeds hoger. De vele vrijwilligers 
worden uiteraard allemaal bedankt voor hun 
bijdrage over het afgelopen seizoen.

Bestuurswisselingen
Het voorlezen van het jaarverslag werd 
afgesloten met applaus voor Jolanda 
Ederveen. Sinds 2009 deed zij dit als secretaris 
van SSS. Jolanda heeft besloten het stokje 
graag over te dragen. De afgelopen maanden 
heeft zij Yvonne Sennema als opvolgster 
ingewerkt. Yvonne, heel veel succes. 
Verder wil het bestuur Jolanda namens de 
vereniging bedanken voor al haar inzet. 
Jolanda neemt niet helemaal afscheid van 
SSS; zij wordt namelijk één van de nieuwe 
vertrouwenscontactpersonen.



Er vond nog een tweede wisseling in het bestuur plaats. Jan Staal doet eveneens een 
stapje terug na een derde termijn als bestuurslid. Als bestuurslid algemene zaken was hij 
– samen met Gert Dekker en Guus Veldhuizen – verantwoordelijk voor de goede overgang 
van de Oosterbos naar De Meerwaarde, waarbij Jan extra veel aandacht besteedde aan 
het inrichten van de nieuwe kantine CheerSSS. Het bestuur wil Jan uiteraard ook ontzettend 
bedanken voor zijn betrokkenheid. Paul Boshuis neemt de plaats van Jan in het bestuur 
over.

Leden in het zonnetje
Alle leden die zich inzetten voor de vereniging worden uiteraard bedankt voor hun bijdrage. 
Het 
bestuur wilde tijdens de ALV enkele leden extra in het zonnetje zetten. Het bestuur 
bedankt in het bijzonder Evelien Staal en Matthijs Graafland voor hun werk als 
vertrouwenscontactpersonen die zij de afgelopen jaren hebben ingevuld.

Lid van Verdienste
Theo Lammers werd bij de algemene ledenvergadering benoemd tot Lid van Verdienste. 
SSS riep vorig jaar deze symbolische eretitel in het leven om leden, die gedurende een 
lange periode opmerkelijk vrijwilligerswerk voor de vereniging doen, symbolisch te belonen. 
Theo is al decennialang scheidsrechter bij SSS. Ook was hij jarenlang voor de Nevobo 
actief; zo ook onlangs als invaller nog bij de tweede divisiewedstrijd tussen SSS heren 2 en 
SSS heren 3. 

Prestatiebeker
De prestatiebeker is uitgereikt aan Anna de Kruijff. Al vele jaren speelt zij een belangrijke 
rol bij de CMV trainingen en is zij trainer/coach van jeugdteams. Ook maakte zij een aantal 
jaren deel uit van de Dames TC.

Anna vindt het zelf niet meer dan normaal dat iemand iets doet voor de vereniging, maar 
het bestuur wilde haar deze avond even extra in het zonnetje zetten en bedanken voor haar 
inzet. Bij deze willen wij haar nogmaals bedanken voor de tijd en energie die zijn in SSS 
stopt.

Klik hier voor een overzicht van leden die eerder de prestatiebeker wonnen.

http://sss-barneveld.nl/vrijwilliger/prestatiebeker
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Als ik op het moment dat ik dit riedeltje aan het papier aan het toevertrouwen ben, naar 
buiten kijk, zie ik de (eerste) boomblaadjes naar beneden dwarrelen. Herfst dus.

Echter, op de dag dat jullie deze lettertjes zullen consumeren, zijn we, zeker en vast (zoals 
de Belgische medemens pleegt te zeggen) al weer een paar weekjes verder en is het niet 
uitgesloten, dat jullie de Noren en/of ijshockeyschaatsen al ondergebonden hebben gehad. 
Nou ja, met die zachte winters zal dat ook wel weer meevallen, maar je snapt wellicht waar 
ik naar toe wil: het is verdomd lastig om in deze nieuwsssrubriek iets neer te pennen, wat op 
de dag van uitgifte nog actueel is. Terwijl “nieuws” toch inhoudt, dat je het nog niet eerder 
hoorde of las.

Zo’n stukje heet dan gedateerd.

Is dat erg? 

Kennelijk niet, want ik word nog steeds door de redactie uitgenodigd om een al dan niet 
grappig bedoeld, maar meestal gedateerd stukje te schrijven. Bij deze dus maar weer.

We zijn in de competitie inmiddels wel gewend geraakt aan de nieuwe spelregels, neem 
ik aan. Tenminste, ik merk weinig problemen bij spelers en scheidsen. Hoewel die regels 
over “schermen” soms nog tot misverstanden leiden. Alsmede de regel dat je bij te weinig 
achterruimte voor de opslag met één been in het veld mag staan. En hoe zat dat dan bij de 
sprongservice? Doe je die voortaan met één been? Dat wordt extra trainen! Hoewel: zoveel 
zalen waar die achterruimte te kort is zijn er nou ook weer niet.

Waterman, hoor ik jullie hardop denken, hoe is het dit jaar eigenlijk verder gegaan met het 
zo succesvolle Dames 7 van vorig jaar? Ik vroeg het laatst aan de coach Willem (bijna 69 
jaar, over gedateerd gesproken) en die sprak: 

”Leuk, dat je het vraagt. Zoals je je misschien nog wel herinneren zult, promoveerde het 
team naar een hogere klasse (de 3e). Daar mogen ze dit jaar Dames 6 heten. Er was 1 
speelster, die stopte en dat vond de TC zo rot voor ons, dat we er 3 nieuwe voor terug 
kregen. Het is dus dit seizoen een beetje puzzelen met de opstellingen. Maar: beter teveel, 
dan te weinig speelsters, toch?

Welnu, de tribunes bij de thuiswedstrijden blijven, voor een derdeklassertje, flink bezet. En ik 
weet wel, dat een deel van de spectators meer voor de uiterlijke schoonheid van mijn team 
(in de regionale pers, niet geheel ten onrechte, reeds als “Willy’s Angels” en ook wel “Bill’s 
Babes” aangeduid) komt klappen, dan voor de prachtig gescoorde punten, maar dat deert 
ons niet. Aanhang is aanhang! De resultaten zijn op dit moment zodanig, dat we rond de 
middenmoot meedraaien, maar dat kan/zal op het moment van publicatie wel weer heel 
anders zijn. Dit soort tussenbalansen zijn nou eenmaal wat gedateerd.”

Tot zover Willem en ik wens hem en zijn meiden verder veel succes. Zal ie leuk vinden.
Maar datzelfde zeg ik met liefde ook tegen alle andere teams van ons cluppie, want we 
blijven trots op elk mooi resultaat van SSS.

Ik wens iedereen een fijne herfst en (vooruit d’r maar gelijk bij) dito winter. En blijf, als ’t effe 
kan, allemaal gezond, luitjes!

Waterman.

 

GEDATEERD



Alle teams zijn weer 
vastgelegd op de gevoelige 
plaat. Hier een voorproefje! 
Staat jouw teamfoto er niet 
bij, of ben je benieuwd naar 
de foto’s van je clubgenoten? 
Op www.sss-barneveld.nl vind 
je onder het kopje teams de 
overige resultaten. 

TEAMFOTO’S
 

http://www.sss-barneveld.nl


Rinaldo Bouw ondervraagt Daniël Bakker uit Jongens C3

Hoe kwam je op het idee om te gaan volleyballen?
Een buitensport leek me niet echt fijn. En mijn vader en moeder hebben ook 
allebei gevolleybald vroeger. Ik ben ook redelijk lang voor mijn leeftijd.’

Wat vind je bij SSS het leukste, naast het volleyballen zelf?
Het tellen bij wedstrijden is best leuk en het kijken bij Heren 1 en Dames 1.

Wat vind je het leukste tijdens de wedstrijd?
Tijdens de wedstrijd vind ik het spelverdelen het leukste.

Welk sport zou je doen als je niet zou volleyballen?
Als ik niet zou volleyballen, zou ik denk ik tennissen of hockeyen.

Wat doe je als je niet op school bent en niet bij volleybal?
Ik speel dan piano of ik voetbal met mijn broer.

Daniël Bakker ondervraagt Rinaldo Bouw uit Heren 3

Hoe lang volleybal jij al?
Ik volleybal nu veertien jaar.

Waarom heb je juist voor volleybal 
gekozen en niet voor een andere sport?
Ik weet niet precies waarom ik voor 
volleybal heb gekozen. Andere sporten 

vond ik niet zo leuk. Ik weet wel dat ik na de eerste 
trainingen volleybal heel leuk vond en het ben blijven 
doen.

Wat is je positie in het team en is dat ook je favoriete 
plek?
Ik ben passer/loper en dat is inderdaad mijn favoriete 
plek.

Ben je verliefd en op wie?
Ja. Op wie dat laat ik het midden ;) 

Wat doe je overdag vooral?
Ik ben bezig met mijn afstudeerstage bij een 
waterschap in Den Bosch. Een beetje achter mijn 
bureau zitten dus.

1. Hoe lang volleybal jij al?
,,Ik volleybal nu veertien jaar.’’

5 VRAGEN AAN

Wil jij als jeugdlid ook vijf 
vragen stellen aan jouw 

favoriete SSS speler
of speelster? Dat 

kan! Geef je nu op via 
nieuwsssflitsss@live.nl

rinaldo & daniël

mailto:nieuwsssflitsss%40live.nl?subject=5%20vragen%20aan


CLUBHELD

stem op wim wijnveen!

Wie zijn de clubhelden van de amateursport? Het Algemeen 
Dagblad gaat op zoek naar die helden. SSS Barneveld 
ondersteunt de nominatie van Wim Wijnveen! Ga naar https://
ad.clubheld2016.nl/dv/gemeente20113 en stem op Wim!

SSS heeft natuurlijk vele vrijwilligers die wij allemaal ontzettend dankbaar zijn. Iedereen is 
vrij om een vrijwilliger van SSS te nomineren bij de actie van het AD.

Wim Wijnveen is genomineerd en wij vragen nu iedereen 
om op hem te stemmen. Waarom? Wim is al meer dan 45 
jaar betrokken bij SSS. Hij zet zich dus al decennialang in 
voor de vereniging. U ziet hem altijd op donderdagavond 
en zaterdag voor iedereen klaar staan, maar hij is elke dag 
eigenlijk met en voor SSS bezig.

Wim is een super vrijwilliger en dat is ook door anderen 
opgemerkt. Hij ontving een Goudhaantje als vrijwilliger 
van de gemeente, kreeg een zilveren bondsspeld voor al 
zijn werk bij de Nevobo en werd in 2009 zelfs geridderd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Bij SSS is hij één 
van de weinigen die twee keer de prestatiebeker (1979 en 
2002) heeft gewonnen en hij is één van de negen ereleden 
(waarvan één van de twee die geen oud-voorzitter is).

Stem dus op Wim Wijnveen! 

De verkiezing vindt plaats in iedere gemeente van Nederland, waarbij er per gemeente 
maximaal 2 winnaars zijn: de populairste clubheld met de meeste stemmen en de beste 
clubheld met de hoogste beoordelingscijfers (stemmers geven een rapportcijfer voor 
betrokkenheid, enthousiasme en inzet/beschikbaarheid). Gemeentewinnaars ontvangen 
een mooie oorkonde.

WIN € 10.000,- voor jouw club
Naast de gemeentelijke titels zijn er ook 15 regiotitels te 
winnen. 1 van de 15 regiowinnaars wordt door de vakjury 
verkozen tot de landelijke winnaar. De landelijke winnaar 
wint € 10.000,-, te besteden voor zijn/haar club. De 
nummers 2 t/m 15 winnen een Bol.com waardecheque 
t.w.v. €400,-. Lees hier hoe de regiowinnaars en de 
landelijke winnaar worden verkozen. Lees hier ook de 
verkiezingsvoorwaarden. Met jouw stem maak je tevens 
kans op de Ford Fiesta Titanium.

https://ad.clubheld2016.nl/dv/gemeente20113
https://ad.clubheld2016.nl/dv/gemeente20113
https://ad.clubheld2016.nl/dv/gemeente20113


redactie: gepko hahn
vormgeving: judith raggers - kuiper


