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VAN DE VOORZITTER
Allereerst wil ik iedereen een gelukkiggezonden spor
tief   wensen Wat dit jaar ons zal brengen ik
weet het niet en gelukkig maar dat we niet alles van
te voren weten
Maar als we het als club in   net zo doen als in
  mogen we niet ontevreden zijn
Ondanks de zaken die afgelopen jaar niet zo gelopen zijn zoals we
gewenst hadden
Afgelopen maand hebben we voor her eerst het jeugd snerttoernooi
mogen beleven
De reacties van zowel jeugd als hun ouders waren lovend en ik wil bij
deze de organisatie een compliment geven
Op mijn verzoek of er ouders waren die op de een of andere manier
meer betrokken wilde zijn met de sport cq club van hun kinderen heb
ik tot nu toe weinig reacties gehad Het is natuurlijk zo dat een flink
aantal ouders al veel voor onze vereniging doet
Maar we kunnen nog altijd wat meer doeners gebruiken
Ik wacht het dus maar even af
Graag wil ik iedereen er ook op attent maken dat het de bedoeling is
dat onze nieuwe site in januari gereed zal zijn
Mijn verwachtingen zijn hoog gespannen
Het zal wel zo zijn dat iedereen weet dat Diederik in januari jarig is
want wederom werd hij in het vorige SSSwammertje tot zijn en mijn
grote ontsteltenis niet genoemd
Diederik jongen van harte

INTERVIEW
Naam
:
Leeftijd
:
Lengte
:
Relatie tot SSS :
Opleiding/beroep :

Ilse van Santen
 jaar
 m
speelster Dames 
Adviseur hulpmiddelen
bewegingstechnologie
Kleding in het weekend : gewoon (casual)
Positieve eigenschap
: vrolijk enthousiast
Negatieve eigenschap
: te laat komen
Hobby’s (naast volleybal) : wandelen tekenen en gezellige dingen doen
Favoriete eten : heel veel eten en pannenkoeken
Krant
: metro
Beste boek
: boeken met tekeningen Rien Poortvliet
Goede film
: Bad Boys (deel )
Welke CD heb je laatst gekocht: The Lion King
Ideale vakantie:
kamperen in de bergen een combinatie tussen luieren en actief
Met wie zou je een avondje uit willen gaan:
met de vrouwelijke kant van de familie
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team: Dames !!!
Omschrijf jezelf in  woord: gezelligheidsdier
Welke goede daad heb je laatst verricht?:
een oude vrouw op het werk scootmobielles gegeven
Hekel aan: negativiteit
Waar let je op bij een eerste ontmoeting: uitstraling
Wat vind je sexy?: mannen in spijkerbroek zonder sokken
Naar welk tv programma kijk je graag: praatjesmakers
Welk dier zou je willen zijn?: hond (lekker rennen)
Droom/wens: gezinnetje stichten (later)
Mooiste/leukste ervaring: bruiloft
Waar hecht je waarde aan? : familie en vrienden
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou
verbeterd kunnen worden? :
Er is veel goed geregeld een enthousiaste club

VEEL GELUK …… OF NIET
Er is weer een nieuw jaar aangebroken En januari is bij uitstek de maand
om elkaar het nodige toe te wensen of zo u wilt te verwensen
Een veel gehoord woord deze maand is “geluk” en dat wordt buitenge
woon gemakkelijk gebruikt: “Veel geluk in het nieuwe jaar hè” en
“Gelukkig Nieuwjaar” en zo Maar wat is nou precies geluk?
Is dat een gevoel? “Ik voel me zo gelukkig”
Of betekent het “mazzel”? “Ik heb behoorlijk geluk gehad”
En wat is het tegenovergestelde van geluk?
Is dat ongeluk? Of pech?
Wat ik wel weet is dat deze jongen als kind niet direct voor het geluk
geboren was Waar anderen altijd redelijk goed wegkwamen kon ik het
meestal extra ontgelden
Vriendjes kregen soms een pak slaag ik anderhalf pak
Als zij na een ondeugende daad een draai om hun oren kregen (wat niet
meer was dan een slag in de lucht) werd bij mij een oor afgedraaid
Een ander kreeg een pak vóór de broek ik tégen de broek
Soms was een vriendje de gebeten hond Ik werd door diezelfde hond
gebeten Dat is veel erger voor mij dan niet voor die hond natuurlijk
In hedendaagse woorden: Waar anderen eerst geel krijgen trekt men
bij mij gelijk rood en kan ik gaan douchen Wel koud uiteraard
Ja wat is dus geluk? En pech?
Een ding is zeker: Het kan vliegen Bij één der eerste biologielessen leerden
we immers over geluksvogels en pechvogels toch? Dus vliegt het!
De relatie naar onze sport? (Want ik schrijf dit natuurlijk wel op voor
onze “SSSwammer” en daar hoort een “volleylink” in te zitten want
anders had ik dit wel voor de Viva of Margriet kunnen schrijven maar
dat doe ik dan weer juist niet)
Die gaat over het feit dat geluk en ongeluk/pech zo dicht bij elkaar kun
nen liggen Door op zich één onbeduidende handeling kunnen beide
fenomenen zich plotseling openbaren:
“Het is matchpoint voor ons De tegenpartij heeft de opslag De
opslaande speler slaat de bal in het net Een daad die in een wedstrijd
vele malen voorkomt Maar deze keer is het ineens bijzonder Want
spelers wentelen zich hierna in onbeschrijflijk geluk en terzelfder tijd

dompelen andere spelers slechts gescheiden door een net zich in
puur ongeluk Door één simpele daad! Van één man!
Het is dus allemaal zo relatief en ligt zó dicht bij elkaar dat het mij tot
de volgende filosofische slotwens brengt: “Met een beetje pech wens ik
u een gelukkig nieuwjaar!”
Begrijpt u wel?!
Zo vriendjes en (vooral) vriendinnetjes: De dikke duim is weer leeg
gezogen voor één editie Het ging weer moeizaam Hopelijk vond je het
toch een beetje leuk
In dat geval de mazzel dan van jullie aller Waterman

" WIE WIL ER NOG PUNTEN VERDIENEN IN 

"

Wij zijn op zoek naar minimaal  vrijwilligers voor een baantje als wed
strijdleider op zaterdag Wij zijn van mening dat dit bij SSS hoort het
centrale aanspreekpunt voor de spelende teams en scheidsrechters
Vooral bij de jeugd is dit toch wel belangrijk een beetje leiding etc Op
donderdag is dit geen probleem hier hebben wij  vaste mensen voor 
maal in de  weken aan de beurt dit werkt voortreffelijk
Wij denken ook dit op zaterdag te doen  keer in de  weken maar dan
moeten er  man of vrouw bij komen dit mogen natuurlijk ook ouders
of anderen zijn die wat voor SSS willen betekenen
Voor inlichtingen en aanmeldingen kun je terecht bij Wim Wijnveen
Mijn nummer is    Mail wimwijnveen@wanadoonl
Verder nog een oproep denk er aan de copie wedstrijdformulieren bij
uitwedstrijden voor zondag 
uur bij mij in de bus

HET JEUGDSSNERTTOERNOOI
Aan het einde van het vorige seizoen waren Jolanda Ederveen en ikzelf
gevraagd om zitting te nemen in een activiteitencommissie voor de
jeugd Het doel van deze commissie moest het organiseren van verschil
lende activiteiten voor alle jeugdleden van onze vereniging Nu was er
voor de mini’s al het Sinterklaasfeest georganiseerd en dus moest er ook
iets gedaan worden voor de A tot en met de C jeugd Bij het begin van
het seizoen hebben we een bijeenkomst met enkele jeugdleden gehad
en hen gevraagd wat ze graag georganiseerd zouden zien Een van de
dingen was een toernooi
Nu is dat makkelijk gezegd maar hoe ga je daar nu mee aan de gang
Als regelneef van dames  hoorde ik op een gegeven moment van Camiel
van Damme dat dames  de dinsdag voor de Kerst niet zou trainen en
hier zag ik een mogelijk om iets te gaan organiseren Eerst nog bij heren
 en  vragen of zij misschien ook niet zouden trainen zodat we op deze
avond een toernooi konden organiseren Het antwoord hierop was dat
beide teams hun trainingsavond wilden afstaan voor dit toernooi en
eventueel dan in een andere zaal zouden gaan trainen
De zaalruimte was nu geen probleem meer maar hoe zouden we het nu
verder aan gaan pakken Na overleg met Jolanda en Vincent Gerbrands
(die had aangegeven wel mee te willen helpen) besloten we een soort
snerttoernooi te gaan organiseren voor de jeugd waarbij ook de ouders
mee konden doen Vervolgens dit in een briefje gezet en deze bij elk
team door een van ons laten uitdelen Na verloop van tijd de verschil
lende teams weer af om de briefjes op te halen zodat we enig inzicht
hadden op hoeveel mensen we zouden kunnen rekenen
Terwijl we hiermee bezig waren informeerde ik bij Rijk van Zwetselaar
of op deze dinsdag voorzien was dat de kantine open zou zijn Van hem
kreeg ik toen het bericht dat de zaal misschien wel helemaal niet
beschikbaar zou zijn want er moest nog wat gebeuren met de verlich
ting en dat zouden ze van maandag  tot en met woensdag  decem
ber gebeuren Ik zag al ons werk al in het water vallen maar wilde het
er niet zomaar bij laten zetten Via Greet de Kruyff is dit in het bestuur
aangekaart en Guus Veldhuizen (zonder van) nam contact op met de
gemeente Na het nodige heen en weer gebel kwam er uiteindelijk uit
dat we toch op  December ‘s avonds in de hal konden zodat we door
konden gaan met onze organisatie
Ongeveer twee weken voor het toernooi hadden we zo´n  aanmel
dingen binnen en met deze namen zou Vincent aan de gang gaan om

een indeling van de teams te maken We besloten om  teams samen
te stellen want voordat hij met de indeling begon waren er nog enkele
aanmeldingen meer binnen gekomen Nu hadden we nog het probleem
van hoe we de verschillende teams zouden noemen Omdat heren  in
de eredivisie zit besloten we om deze teams maar te nemen uitgezonderd
AA Drink/Capelle (de reden hoef ik niet uit te leggen denkt ik) waarvoor
we in de plaats de oude vereniging van Gert namen nl Dimplex/
Ekspalvo
Een week voor het toernooi werd de indeling op de site van SSS geplaatst
en al spoedig kwamen de eerste telefoontjes binnen of werden we in de
zaal aangesproken dat mensen niet op de lijst stonden Wat nu? Laat
iedereen dan maar gewoon op de avond zelf komen en we dachten dat
er toch mensen niet zouden komen die zich wel hadden opgegeven
Op  december was ik rond half zes in de hal en na een paar verwen
singen aan de personen die de ploppers niet op de juiste plaats hadden
gehangen maar ze in een hoek hadden neergelegd kon ik gaan beginnen
met het opzetten van de velden Al spoedig waren ook Brand Jan van de
Heuvel (die voor muziek zorgde) en Vincent aanwezig Rond kwart
over ze waren ook al verschillende jeugdleden en ouders aanwezig
alleen kenden ik niet iedereen Om er toch voor te zorgen dat we een
klein beetje inzicht hadden in wie er was moest iedereen zich bij de
tafel melden waar Vincent afvinkte wie er was of opschreef wie er nog
niet ingedeeld was Dit nam iets langer in beslag dan we gehoopt hadden
maar rond tien over half zeven hadden we iedereen opnieuw ingedeeld
Deze namen werden nog een keer voorgelezen waarna de eerste wed
strijdronde een kwartier achter op schema kon beginnen Al spoedig
werd er op de verschillende velden fanatiek gespeeld waarbij geen
scheidsrechters aanwezig waren maar de partijen zelf in onderling
overleg eruit moesten komen De wedstrijden duurden  minuten
waarna er  minuten pauze was ingebouwd voordat de nieuwe wed
strijden konden beginnen
De ploegen waren ingedeeld in  poules van  teams ingedeeld die elk
een halve competitie afwerkten Hierna speelde de nummer  van de
ene poule tegen de nummer  van de andere poule de kruisfinales De
winnaars hiervan speelden de finale terwijl de verliezers om plaats  en
 speelden De overige teams speelde nog een plaatsingswedstrijd tegen
het team dat in de andere poule op dezelfde plek geëindigd was
Om tien voor half tien waren de laatste punten verspeeld en kon de
eindstand opgemaakt worden Guus Veldhuizen was ook in de zaal aan
wezig en hij maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezige

ouders erop te wijzen dat indien ze iets wilden doen voor de vereniging
ze bij hem terecht konden Hierna was het aan Rijk om de eindstand op
te lezen:
 Vrevok
 Ortec/Nesselande
 Protect Eye/Orion
 Piet Zoomers/Dynamo
 Omniworld
Zwolle
 BMC/SSS
Dimplex/Ekspalvo
Anker Groep/Lycurgus
 Rijnmond
Voor zowel het op de eerste plaate geëindigde als de laatste ploeg was
er hierna een schaal patat met brokken in de kantine
Al met al denk ik dat we een geslaagde avond hebben gehad In totaal
hebben zo’n 
mensen met deze wedstrijden meegedaan en van ver
schillende ouders heb ik gehoord dat ze het ontzettend leuk vonden om
eens samen met hun kind een wedstrijd te kunnen spelen
Tot slot wil ik Brand Jan van de Heuvel bedanken voor het draaien van
de muziek Marion Annet Yvonne en  (ik ben de naam van iemand
kwijt) voor het bemensen van de bar en Vincent en Jolanda voor de
hulp bij het organiseren hiervan
Rijk

MARSACTIE
Ja…daar zijn we weer… met de inmiddels traditie geworden Marsactie
Dit berichtje is met name voor onze jeugdige SSS leden Wij willen jullie
warmdraaien voor deze actie die hopelijk weer veel geld voor onze
vereniging gaat opleveren!!!
Ik mag jullie nu alvast bekendmaken dat wij voor degene die de meeste
marspakketjes weet te verkopen wij een wel heel bijzondere prijs hebben
namelijk een ècht Oranje shirt van Rob Bontje Ook zijn er weer de nodige
marsgadgets te verdienen dus hoe meer je verkoopt des te meer je
verdient!
Deze keer gaan we het iets anders aanpakken want jullie krijgen met
het starten van de actie de marspakketjes meteen uitgedeeld Heb je
jouw voorraadje dan verkocht? Geen probleem want wij zorgen er dan
voor dat je zo snel mogelijk weer een nieuwe voorraad kunt ophalen bij
de sporthal
Ook nu zal de actie weer nèt voor de voorjaarsvakantie beginnen (zo
rond half februari) en zo’n  weken gaan duren Er wordt ook weer een
vergunning aangevraagd om langs de deuren te gaan verkopen en het
voordeel is nu dat je dan maar één keer hoeft te gaan omdat je de mars
pakketjes meteen aan de mensen kunt geven en zij dan kunnen betalen
Wij zorgen dat er genoeg voorraad is om te verkopen!
Bij de seniorenteams delen we waarschijnlijk wel intekenlijsten uit en
hopen dat er per team toch wel minimaal  marspakketjes afgenomen
worden want elk verkocht marspakketje is wel €  voor de vereni
ging!!! Laten we met z’n allen zorgen voor een maximale opbrengst
dan kunnen we aan het eind van het seizoen vast weer met de jeugd
met een bus naar een (oefen)interland van het Nederlands team…

We rekenen op jullie!
De jeugdactiviteitencommissie

OPEN CLUB KAMPIOENSCHAPPEN 



Sporthal De Laar Arnhem (mini’s)
 januari zouden we om  uur vertrekken maar dat werd iets later…
Familie van Middendorp kwam erachter dat het gevroren had en
moesten eerst de ramen ijsvrij maken! We spraken af dat we er een
gezellige dag van gingen maken!
Vandaag speelden we volgens iets andere regels:
We mochten niet indraaien maar moesten normaal wisselen
De doordraairegel verviel(doordraaien na  opslagbeurten)
Om   uur hadden we de eerste wedstrijd We moesten tegen
Flamingo’s   De eerste set ging heel gelijk op en was echt spannend
We wonnen de eerste set met   en verloren de tweede met  
Hadden ze de uitslag goed opgeschreven Stijn?
Om  uur hadden we pas de volgende wedstrijd In de tussentijd
deden we onder andere verstoppertje tikkertje en een shuttle gevecht
A was onze volgende tegenstander Het waren allemaal c spelers en
waren echt heel groot We schrokken er zo van dat we de eerste set verloren
met    de tweede set wonnen we gelukkig met   De jongens
vonden het helemaal niet leuk om van  mini’s en  c spelers te verliezen
De derde wedstrijd moesten we tegen Alterno (allemaal mini’s) en wonnen
met   Met  punten werden we tweede van de poule en gingen dus
door naar de kruisfinales
We moesten tegen nummer  van de andere poule Scylla De eerste set
ging heel moeizaam enorm lange rally’s maar die wonnen we onver
wacht met   De tweede set begonnen we heel sterk Stijn serveerde
heel goed en we wonnen met  !!!!
Nu mogen we  april naar Almere voor de finale ronde!!!!!
Tim Riko Arjan Stijn Michiel en Rinaldo een wereld prestatie hoor!!!

VOORRONDEN VAN DE OPEN CLUB KAMPIOEN

SCHAPPEN VAN  JANUARI 
Van onze jeugdteams deden aan deze voorronden in diverse hallen mee
Meisjes A Jongens B Meisjes B Jongens C Meisjes C en Jongens D (mini’s)
Door een misverstand van de NeVoBo kon ons opgegeven Meisjes D team
niet meedoen In onze eigen sporthal de “Oosterbos” mochten meedoen de
Jongens C en Meisjes C De Jongens D mochten naar Arnhem de Meisjes B
naar Woudenberg de Jongens B naar Nijmegen en de Meisjes A naar Veenendaal
Ten eerste kunnen we vol trots vertellen dat onze Jongens D zich recht
streeks hebben geplaatst voor de finaleronde op zaterdag  april in Almere
Elders in deze SSSwammer kun je een verslag lezen van hun dag
De Meisjes C mochten zogezegd in onze eigen Oosterboshal proberen om
de halve finaleronde te halen Ze slaagden hier helaas niet in Ze zaten in
onderstaande poule van :
Vereniging
Plaats
Poule
TAURUS
Houten
MC 
SSS
Barneveld
MC 
AVV KEISTAD
Amersfoort
MC 
VOVEM ‘
Emmeloord
MC 
HELLAS
Nunspeet
MC 
Met name Vovem en Taurus waren erg sterk en onze meiden verloren daar
helaas van Van Hellas en Keistad werd gewonnen zodat onze MC op de e
plaats in de poule kwam Helaas niet goed genoeg voor de kruisfinale die
gespeeld werd tussen de nummer  van deze poule en de nummer  van de
andere poule van 
De Jongens C speelden dit keer niet eens ver weg maar ook in Barneveld
Zij waren ingedeeld in een spannende poule van  Zie hieronder:
Vereniging
Plaats
Poule
PIET ZOOMERS/D Apeldoorn
JC 
SSS
Barneveld
JC 
VCV VEENENDAAL Veenendaal
JC 
ZAANSTAD
Zaandam
JC 
De eerste wedstrijd was al meteen tegen favoriet PZ/D en SSS won deze
wedstrijd met   Een ijzersterk begin dus ondanks het feit dat er maar 
wissel was De e wedstrijd was ruim  uur later tegen Zaanstad Mede door
een aantal foute beslissingen van de (PZ/D) scheidsrechter waren de JC
bijzonder opgefokt en verloren deze wedstrijd met   Vervolgens verloor
Zaanstad weer van PZ/D en iedereen won van Veenendaal Zo kwamen er

dus  teams op  wedstrijdpunten uit en kwam het aan op setgemiddelde
Helaas kwam JC puntjes tekort voor de kruisfinale
De Meisjes B mochten dus in Woudenberg de voorronden spelen Ze zaten
in de volgende poule:
Vereniging
Plaats
Poule
SSS
Barneveld
MB 
ZEEWOLDE
Zeewolde
MB 
TRIVOS
Wijchen
MB 
HEVO
Heino
MB 
VCV VARSSEVELD
Varsseveld
MB 
De Meiden B was typisch een team dat in een toernooi moest groeien hoe
wel dit natuurlijk niet meevalt als je je spelverdelers mist Gaandeweg de
wedstrijden gingen zij het steeds beter doen en de laatste wedstrijd tegen
HEVO was dan ook de beste Toch werden onze meiden helaas laatste in de
poule
Dan onze Jongens B Zij reisden af naar Nijmegen en kwamen uit in de vol
gende poule:
Vereniging
Plaats
Poule
VCV VEENENDAAL Veenendaal
JB 
VOCASA
Nijmegen
JB 
PZOOMERS/D
Apeldoorn
JB 
ZEEWOLDE
Zeewolde
JB 
SSS
Barneveld
JB 
Onze JB zijn door naar de halve finale ronde op zaterdag  februari!
Klasse!! Houdt deze datum maar alvast vrij boys want het is wel in de
voorjaarsvakantie In de poule eindigden JB als e net achter het ijzersterke
PZ/D In de kruisfinale namen onze jongen het op tegen Scylla en wonnen
dik met   De setstanden waren   en   
Tenslotte nog onze Meiden A Zij mochten het gaan proberen in Veenendaal
en wel in de volgende poule:
Vereniging
Plaats
Poule
DROS/ALTERNO
Apeldoorn
MA 
SSS
Barneveld
MA 
TRIVOS
Wijchen
MA 
SPIKER
Eerbeek
MA 
JODAN BOYS
Gouda
MA 
Onze meiden kwamen ook helaas net iets te kort en gingen strijdend ten
onder en eindigden als laatste in hun poule met  gewonnen set

JARIGEN IN FEBRUARI

















Jannie van Dijk
Rosanne van de Veen
Geert Jan Weelink
Annet Kunst
Machiel Kunst
Brand Jan van den Heuvel
Johan van Maanen
Sharon Tielemans
Marcel Nab
Rijk Zwetselaar
Brand van Roekel
Marco Daalmeyer
Petra de Bruijn
Ellen Breedveld
Cees van de Kuilen
Ali Davelaar
Monique van Voskuilen
Annie Duits
Emma van Ee
Peter Toor
Jantine van Beek
Maria De Rooij Stormbroek
Natasja Brouwer
Piet Burgering
Erik Burink
Monique Smits
Nathalie Groenevelt
Albert Pansier
Marleen Blanken
Anouk Berger
Jan Bielderman
Bianca van Holst

ALLE JARIGEN VAN HARTE GEFELICITEERD!

