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VAN DE VOORZITTER
Onze clubruimte is nu ca  maanden open
Elke keer wanneer ik hier ben sta ik versteld van
de professionaliteit waarmee alles geregeld wordt
Aan de manier waarop de vrijwilligers het een
en ander oppakken kan menig horecabedrijf zich
spiegelen
De verzorgde manier en de aandacht voor details is opmerkelijk en verdiend
een pluim voor de vrijwilligers en de organisatie die hier achter zit
Bij de opening van de hal voor genodigden van het gemeentebestuur
werd de catering door ons en vrijwilligers van de BCB verzorgd en geloof
me de aanwezige bobo’s keken hun ogen uit en de complimenten
waren niet van de lucht
Op dat moment voelde ik me de meest trotse voorzitter van Barneveld
en wijde omgeving
De hal voldoet na wat opstartproblemen ook prima en de hoogte geeft
een extra dimensie aan het spel “gaat hij ertegenaan of niet”
Ook de trainingen lopen naar behoren niettegenstaande wij zoals
gebruikelijk niet ieders wensen kunnen vervullen
Dat wij er alles aan doen om iedereen tevreden te stellen wil ik hier nog
even beklemtonen
De suggestie zoals beschreven in een ingekomen stukje in het vorige
Swammertje dat wij gaan voor de gemakkelijkste oplossing moet ik
dan ook van de hand wijzen
Wees er van overtuigd dat wij iedereen tevreden willen stellen helaas is
dat in individuele gevallen niet altijd mogelijk maar wij staan altijd
open voor oplossingen
Op bestuurlijk niveau zijn wij op dit moment bezig met een ambitieus
plan om de structuur binnen de vereniging te verbeteren zodat het een
en ander in de toekomst nog beter zal gaan verlopen
Hierover later meer
Tot een volgende keer



Guus Veldhuizen

INTERVIEW
Naam
Leeftijd
Lengte
Relatie tot SSS

:
:
:
:

Yvonne Dijkstra
 jaar
 m
speelster Dames
en Dames  (alleen trainen)
Opleiding/beroep : Dierenarts assistente
Kleding in het weekend : Casual
Positieve eigenschap
: doorzettingsvermogen
Negatieve eigenschap
: niet uit bed te branden (geen ochtendmens)
Hobby’s (naast volleybal) : muziek films kijken en films sparen uitgaan
Favoriete eten : Lasangne en Chinees
Krant
: Geen
Beste boek
: Desperation van Stephen King
Goede film
: heel veel
Welke CD heb je laatst gekocht: Tracy Chapman
Ideale vakantie:  jaar Australië
Met wie zou je een avondje uit willen gaan: met heel SSS
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team:
Magnus Vermagnusson (sterkste man van de wereld)
Omschrijf jezelf in  woord: prettiggestoord ( woord!)
Welke goede daad heb je laatst verricht?:
Een vriendin werk bezorgd
Hekel aan: mensen die leigen
Waar let je op bij een eerste ontmoeting: ogen
Wat vind je sexy?: ondeugende ogen
Naar welk tv programma kijk je graag: Spoed (Belgische ziekenhuisserie)
Welk dier zou je willen zijn?: zwarte panter
Droom/wens:  jaar Australië
Mooiste/leukste ervaring:
schapenstage (schapenvrouwen helpen met bevallen)
Waar hecht je waarde aan? : familie en vrienden
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou
verbeterd kunnen worden? :
De nieuwe sporthal is super nou alleen nog mijn VERJAARDAG
in ‘t SSSwammertje!



DE GESTORTE   
Beste SSS’ers
Dankzij Tijs Abeling die zo vriendelijk was om de pen aan mij door te
geven krijg ik de kans om mezelf voor te stellen Tenminste ik neem aan
dat dit voor het grootste gedeelte van de vereniging wel nodig is aange
zien niet iedereen mij al zal kennen
Ik ben Rik Blokhuis en ben dit seizoen samen met Arjan Blokhuis en Pieter
Vink naar SSS gekomen Toevallig komen we alle drie ook nog van dezelfde
vereniging: Woudenberg waar we jaren samen hebben gespeeld Arjan
speelt momenteel in heren  terwijl Pieter en ik in heren  onze kunsten
vertonen
Veel telefoonverkeer met Gert Veldhuizen en Willem Held aan het eind van
vorig seizoen was noodzakelijk om mij te overtuigen om de overstap naar
SSS te maken Na een paar keer te hebben meegetraind raakte ik langzaam
maar zeker enthousiast om voor SSS te komen spelen
Zo enthousiast zelfs dat we (Arjan Pieter en ik dus) afgelopen zomer al
met de voorbereidingen waren begonnen op het nieuwe seizoen Op
vakantie in Zuid Frankrijk is onderstaande foto gemaakt:

Het is dus duidelijk dat we topfit in Barneveld op de eerste training ver
schenen…
Rest mij nu alleen nog de pen door te geven aan: BART VAN GARDEREN



Groeten Rik Blokhuis

DAMES  EN MEER LEUKS
Nog niet zo lang geleden was uw poet weer eens aanwezig bij een
wedstrijd van “onze” dames en wel in het bijzonder bij die van “het eerste”
Ik had dat ruim een seizoen lang niet meer gedaan omdat (vooral) het
tijdstip van de thuiswedstrijden zo rond half zes gelijk viel met een
ander dagelijks hoogtepunt: de avondmaaltijd Meestal viel de keus dan
toch op het materiële genot: de prak
Nu onze deernen in de nieuwe hal die uiteindelijk toch heel gedurfd en
frivool “De Oosterboshal” is gaan heten omstreeks vier uur in het veld
treden voor hun thuisduels is dat dilemma er niet meer
Op dus naar SSS Volvera
Hoewel de krant er ’s maandags kond van deed dat de onzen met  
hadden verloren kan ik u melden dat IK ze niet heb zien verliezen al
kwam dat dan vooral omdat ik bij   echt weg moest voor een andere
verplichting
Ik moet bekennen: Dit smaakte zéér naar meer Wat die Brand van Roekel
met dit stel doet weet ik niet maar onze elite speelde ongekend goed
met voor mij verbazingwekkende werklust en elan
“Oude” krachten lijken aan een tweede jeugd te zijn begonnen en groene
blaadjes (veel uit eigen tuin) speelden als godendochters
In de door mij beschouwde sets was er geen verschil tussen de twee
rivaliserende teams
Ik doel hier op de spelkwaliteiten
Als ik toch een klein verschilpuntje mag aantippen: De kleding en meer
in het bijzonder het broekje
Waar de Volvera dames in strakke sexy kleding acteerden bleven de
onzen met die “zwarte jaren twintig broeken met pijpjes” daarbij toch
wat achter
Zo verlies je niet door KO maar op punten En dat is altijd jammer En
als jullie nou het figuur er niet voor hadden…?!?
Dat die “cross your heart broeken” wellicht lekker zitten vinden wij de
hebberige toeschouwer van “den andere kunne” minder belangrijk Het
(kijk)resultaat telt!!
Maar hoe dan ook ik kom vaker kijken Daar helpt geen broekjelief aan
En u zou dat óók eens moeten doen zodat die kanjers van ons meer steun
krijgen dan die dertig supporters die er nu zaten De yell bij dames I is
zo aangeleerd en stimuleert al gauw tot meeroepen Persoonlijk raak ik
nogal opgewonden van het ondeugende: “Hop! Hop!” en dat dan zo’n

keer achter mekaar



Een tip: Let ook eens wat vaker op trainer Brand Het is prachtig zoals
deze man uit z’n fontanel gaat als “we” een paar punten uit of inlopen
Een heerlijk mens
Ander leuks vind ik toch “onze” kantine wel Het heeft maar een paar
weekjes geduurd en dan voel je je toch al een beetje thuiskomen Het is
er gezellig De sfeer is goed met allemaal clubgenoten om je heen en de
“eigen” bediening” versterkt het “heimgefühl” alleen maar Enige dissonant
in de hal vind ik toch die druppeldouches Anno   sta je als volwassen
mens onder een lullig pisstraaltje en alleen door hard heen en weer te
rennen kun je een beetje nat worden danwel je ontsoppen
Druk op het water hoeft toch geen project te worden?
Kom op gemeente! Reageer ook eens ergens snel op als jullie durven!
U mag dan op mijn kosten een borrel nemen in “onze” kantine oké?
Mensenlief ik ben er weer door
Kunt u nergens heen kom dan eens naar dames I
Ik ga jullie tegenkomen hoor
Waterman

Autobedrijf Hoiting & Van Doorn
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•
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•
•
•
•

Alfa

Lancia

In- en verkoop nieuwe en
gebruikte auto’s
Onderhoud en reparatie
A.P.K.
Bedrijfsauto’s
Inbouw van radio / telefoon / navigatie/
multimedia
Schadeherstel
Autobemiddeling
Lid Bovag
Lid Nationale Autopas
Enz…
Autobedrijf Hoiting & Van Doorn

Bellstraat 31 (t.o. Postkantoor), Ind. De Valk
3771 AH Barneveld, 0342 – 493800
E-mail hoiting-doorn@planet.nl

www.autobedrijfhoitingvandoorn.nl

VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT  
Bij aanvang van de kompetitie nog wat huishoudelijke mededelingen
van het wedstrijdsecretariaat
Opbouw velden
Zoals afgesproken op de afgelopen ledenvergadering gaan alle teams
hun eigen veld opzetten Graag op tijd in de sporthal wedstrijden moeten
op tijd beginnen De laatste teams gaan de boel weer opruimen
Svp alle materialen op de juiste plaats in de bergruimte
Wedstrijdformulieren
Alle formulieren liggen op donderdag en zaterdag in de box boven na
afloop deze retour Formulieren moeten dus boven ingevuld worden
Op donderdag is er altijd zaalwacht aanwezig op zaterdag zal dit niet
altijd het geval zijn de formulieren liggen altijd klaar in de box Indien ik
niet aanwezig kan zijn moeten de formulieren direkt na afloop van de
wedstrijden bij mij in de brievenbus Dit niet de volgende dag of zaterdag
laat aangezien ik alle uitslagen op tijd moet doorbellen Kopie formulieren
bij uitwedstrijden moeten op zondag vóór  uur bij mij in de bus zitten
Graag alle medewerking om hoge boetes te voorkomen
Voor eventuele mutaties in het programma altijd eerst kontakt met het
wedstrijdsecretariaat Dit kan van alles zijn oa verzetten van wedstrijd
niet op tijd kunnen zijn slecht weer etc
De zaalwacht is verantwoordelijk in de zaal teams en scheidsrechters
dienen de aanwijzingen op te volgen
Zaalwacht op donderdag zijn weer Ries Wim Theo en Kees die ook de
aanwijzing van de scheidsrechters zal doen
Algehele wedstrijdleiding en secretariaat is ondergetekende
Wim Wijnveen
Weth Zandbergenlaan 
 KV Barneveld
Tel  
E mail: wimwijnveen@wanadoonl
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Annelies Blanken
L Rosendal
Eddy Meijerink
Ron Tissen
Elvin Gijsbertse
Joël Visser
Melonie van de Brink
Anne van Ee
Arjan Harthoorn
Jarno Timmerman
Hans van den Broek
Dirk Duizer
Vincent Gerbrands
Huub Burgering
Mariska Nab
Stefan Ramaker







Corrie Abraham
Andries Duifhuis
Rita van de Broek
Gerard de Boer
Stefan Bongers
Jeroen van de Berg
Marinda van den Brink
Elsa Doppenberg
Liset van de Veen

ALLE JARIGEN VAN HARTE GEFELICITEERD!

BOTTELIER
De Slijter die verrast
Wij hebben een uitgebreid en vriendelijk geprijsd assortiment gedistilleerd,
wijn en bier. Voor een gezellig drankje thuis of een fraai ingepakt cadeau.
Wij kunnen deskundig advies geven over de juiste wijn bij een gerecht
of uw favoriete drank.

Bottelier Reitsma
Brouwerstraat 16
0342-422002
Voor aanbiedingen: www.bottelier.nl

