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VAN DE VOORZITTER
Afgelopen week een gesprek gehad met de wethouder
Fleddèrus en Roel Bakkenes voorzitter van BCB
Er is namelijk een verzoek gedaan door Odik om te
rouleren met het gebruik van de Oosterboshal
Zoals bekend zijn SSS en BCB op dit moment hoofd
gebruiker van de Oosterboshal en maakt Odik in de wintermaanden
sinds jaar en dag gebruik van de Veluwehal
Hun argument is dat ze een kantine te exploiteren hebben
Hun kantine wordt nu alleen gebruikt bij het buitenkorfbal of hoe het
ook mag heten
Dit is niet nieuw want hun oude kantine werd ook alleen gebruikt bij
het buitenkorfbal
Toen zij besloten om hun kantine tegen de Oosterboshal aan te bouwen
wisten zij al dat in overleg met de andere verenigingen afspraken
gemaakt zijn dat zij in de winter in de Veluwehal zouden blijven
Hun omzet wordt dus in hoofdzaak gegenereerd bij het buitenkorfbal
en dit reeds vele jaren zodat ze aan de historie hadden kunnen zien wat
hun omzet in de nieuwe ruimte ongeveer zou gaan worden
Dit in tegenstelling met SSS en BCB die geen historie hebben en wat
SSS betreft eindelijk na ruim  jaar kunnen beschikken over een eigen
ruimte
Wanneer je dus nu ondanks alle afspraken die gemaakt zijn met andere
verenigingen en waardoor een heleboel problemen binnen het
Barneveldse verenigingsleven zijn opgelost gaat lopen zeuren vind ik
dit ongepast en met mij meerdere verenigingen
Dat je als vereniging probeert er alles aan te doen om het beste er uit te
halen is te begrijpen maar dat je hierdoor andere verenigingen binnen
de gemeente ernstig zou kunnen duperen vind ik op zijn zachtst gezegd
een kwalijke zaak
Ik hoop dat ik de wethouder met onze argumenten heb kunnen over
tuigen en ik heb daar mede gezien de afspraken die er in het verleden
gemaakt zijn het volste vertrouwen in




INTERVIEW
Naam

: Anneke Akkerman

Leeftijd

:  jaar

Lengte

:

Relatie tot SSS

: speelster Dames

 m

Opleiding/beroep : medewerker debiteurenbeheer
Kleding in het weekend

: casual

Positieve eigenschap

: mijn optimisme

Negatieve eigenschap

: kan moeilijk nee zeggen

Hobby’s (naast volleybal) : lezen puzzelen (cryptogrammen)
Favoriete eten : witlof met ham en kaas
Krant

: Barneveldse Krant

Beste boek

: De bewoonde wereld van Nicci French

Goede film

: Lord of The Rings

Welke CD heb je laatst gekocht: Crush van Bon Jovi
Ideale vakantie: Ik zou graag een cruise willen maken
Met wie zou je een avondje uit willen gaan: George Clooney
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team: dames
Omschrijf jezelf in woord: chaotisch
Welke goede daad heb je laatst verricht?:
mijn auto voor een week uitgeleend
Hekel aan: hypocriete mensen
Waar let je op bij een eerste ontmoeting: ogen
Wat vind je sexy?: strakke mannenbillen
Naar welk tv programma kijk je graag: CSI (Crime Scene Investigation)
Welk dier zou je willen zijn?: kat
Droom/wens: nergens zinloos geweld meer
Mooiste/leukste ervaring: geboorte van mijn dochter
Waar hecht je waarde aan? : mijn privacy
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou
verbeterd kunnen worden? :
Ik denk dat alles wel aardig goed geregeld is



ZWARTE MAANDEN
Ik kan me het moment nog goed herinneren Het was februari we
speelde met SSS H een uitwedstrijd tegen Croonenburg H 
Het gebeurde allemaal in de e set van de wedstrijd Croonenburg stond
met  in sets voor Ik stond die set in de basis Geert jan ging halver
wege de set door zijn enkel en kon de wedstrijd niet meer hervatten
We stonden die set wel redelijk te spelen Ik kreeg op een gegeven
moment een set up van Gert jan Kieft en ik sloeg in het blok Een punt
daarna kreeg ik weer een set up van Gert jan en die wilde ik perse sco
ren omdat ik de bal daarvoor al verprutst had Ik scoorde de bal wel
maar ik kwam met heel mijn gewicht op mijn linkerknie terecht Ik wist
op dat moment al dat er iets niet goed zat Ik verging op dat moment
van de pijn
Na een paar verkeerde diagnoses in het ziekenhuis in Amersfoort ben ik
naar het ziekenhuis in Apeldoorn gegaan om mijn knie daar te laten
onderzoeken Ik moest een kijkoperatie ondergaan Uit die operatie
bleek dus dat ik mijn voorste kruisband van mijn linkerknie had afge
scheurd Van af dat moment wist ik dat mij een lange weg van revali
datie te stond te wachten (voor een volleyballer is dat tot  maan
den)
Ik moest weer geopereerd worden Ik kreeg namelijk een nieuwe voor
ste kruisband Die operatie vond plaats om  mei   Ik besloot te
gaan revalideren in het KNVB sport medisch centrum in Zeist Ik moest
daar drie keer in de week twee tot drie uur naar toe Ze hebben daar
heel veel ervaring met voorste kruisband kwetsuren
Na je operatie mag je de eerste zes weken niet lopen dus moet je alleen
maar op krukken lopen Na die zes weken begin je weer rustig wat te
lopen en langzamerhand ging ik weer wat krachttraining doen daar
Het is een heel vreemd gevoel je begint namelijk weer bij nul met je
kracht Die kracht is weggegaan in die tijd dat je niks kan doen Die
kracht moet je allemaal weer opbouwen Ik was echt elke dag met mijn
knie bezig met maar een doel in mijn hoofd weer kunnen volleyballen
op mijn oude niveau Ik geloofde er ook in dat het kon
Bij de KNVB had je een hele aparte sfeer Je steunt elkaar daar namelijk
Ik zat daar met bekende voetballers zoals: John Heitinga en John
Nieuwenburg (Ajax) en Elbi Bouchiba (Sparta) Met Heitinga zat ik
daar maar twee maanden en met Nieuwenburg en Bouchiba zat ik er
mijn hele revalidatie periode We hebben ook veel aan elkaar gehad Als



iemand in een mindere periode zat dan hielp je hem er doorheen
John Heitinga heeft me verteld hoe de operatie in zijn werk gaat Niet
het technische gedeelte natuurlijk maar hoe het zit met pijn en derge
lijke Hij gaf mij een hele goede tip dat ik altijd aan het positieve moest
denken Ik leefde toen van dag tot dag Je moet ook niet langer vooruit
kijken Ik was ook helemaal niet bezig met wanneer ik weer kon gaan
volleyballen Ik vond het ook helemaal niet leuk om op zaterdag in de
Lijsterhof te gaan kijken omdat ik alleen maar baalde dat ik niet in het
veld stond
Na  maanden mocht ik weer wat hard gaan lopen Dat zijn van die klei
ne dingen waar je dan weer naar uitkijkt Pas na  maanden mocht ik
weer de zaal in met een bal (een beetje boven hands en onderhands spe
len) Het voelde heel raar maar toch ook wel heel erg goed weer naar 
maanden de bal aan te raken In mijn revalidatie had ik af en toe wat
kleine terugvallen bijvoorbeeld dat mijn knie iets dikker geworden is of
dat ik last kreeg van andere dingen zoals kuit of bovenbeen Dan werd
mijn schema wat aangepast en dan als het vocht weer wat weg is dan
word het weer zwaarder gemaakt
Na  maanden mocht weer wat rustig gaan springen In het begin durf
de ik het niet eens te springen maar dat bouwen ze dan rustig op Ik was
echt blij dat ik dat weer mocht doen het was een hele opluchting ik
kreeg ook steeds meer vertrouwen in een
 herstel
Op woensdag  februari ben ik dan ook
 fit verklaard vanaf dat
moment viel er echt zo’n grote last van mij af en ik was echt zo opge
lucht Ik had een jaar blessure leed afgesloten Ik ben er achter gekomen
dat revalideren ontzettend zwaar is zowel mentaal als fysiek
Vincent Gerbrands (SSS H)

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND
MAART  : JOHAN PONGERS
Hij is al jarenlang actief binnen SSS en op dit moment is hij één van
de trouwe scheidsrechters die wij zo hard nodig hebben
Wil jij iemand opgeven? Dit kan! Weet jij iemand die absoluut gekozen
moet worden mail dan naar: webmaster@sss barneveldnl (Geef ook
een korte maar duidelijke reden op)



FRANKRIJK
Zoals jullie gewend zijn probeert deze column altijd zoveel mogelijk in
te spelen op de actualiteit
Dit stukje wordt opgeschreven ten tijde van de boekenweek die dit jaar
het thema Frankrijk heeft
Vele werken van bekende en minder bekende schrijvers handelen dit jaar
over Franse aangelegenheden
Dat komt goed uit bedacht ik me want laat nu juist dit jaar de mannen
van het e een trip naar Frankrijk gaan maken om hun krachten te
meten met wat Franse speelkameraadjes
Hoe zoiets is ontstaan?
Welnu ooit werd in een Bretonse kustplaats het leven geschonken aan
een gezonde jongen die de naam Ben kreeg toegemeten
Onverdraaglijke liefde dreef deze blozende jongeling op latere leeftijd
in de armen van een pronte Hollandse die hem ook maar direct mee
bracht naar Barneveld
Hoewel deze schrijver niet speciaal een fan van Frankrijk is (Parijs van
zelfsprekend uitgezonderd) ben ik toch blij Ben te hebben leren kennen
Hij is een gezellig teammens kan ik u verzekeren en door zijn specialiteiten
(waaronder winden die de toets der decibellen maar nauwelijks kunnen
doorstaan) zag hij kans om een voorbeeld te zijn voor het begrip integratie
Kortom: Ben is een bonne homme
Zeker nu hij laatst wilde bemiddelen in een reisje naar zijn geboorte
grond met daaraan een volleybalwedstrijdje gekoppeld
Dat gaat dus over niet al te lange tijd plaatsvinden
Maman Berth gaat de kost verzorgen en die zal stevig zijn Sommige
hopen er zelfs op om er net als Ben wat haren van op de borst te krijgen
al zal dit argument Menno wat minder aanspreken dus die kan mis
schien beter eten meenemen
Wat de jongens nog niet weten is dat de wedstrijd zal worden afgewerkt
op het plaatselijke nudistenstrand ……
Ja mannen dat is even slikken nietwaar?
Dus: Met een wat slap hangend net met veel defecte mazen waardoor
er veel ballen dóór het net gespeeld worden een lastige zijwind vanuit
zee die nog best fris aanvoelt zo zonder slip lijnen zoals op het
SSSnerttoernooi maar nu nog veel SSSnerter omdat ze óf niet te zien
zijn óf je breekt je nek (of andere uitstekende lichaamsdelen) erover



Met andere woorden: We gaan het er afleggen en niet zo’n beetje ook
Of zoals een Frans gezegde luidt: “Jouer est mourir un peu“ of verwar
ik nu een andere activiteit met een beetje doodgaan ?
Maar het plezier moet overheersen en dat gaat vast lukken
Helaas zal ik er zelf door overigens voor mij zeer plezierige omstandig
heden niet bij kunnen zijn
Mijn bijdrage zal daarin trouwens amper gemist worden schat ik in
want behoudens het puntje dat ik met de service soms meepak moet
ik het verder fysiek zeker op een nudistenstrand wat af laten weten
Dat is niets om droevig over te doen want in dit verband zou ik u de
stelling van een goede vriend (“hij is niet groot maar we lachen er wat
mee af”) ter overdenking en tot slot mee willen geven
Mes compains bon change en France et mon ami Ben: Je m’excuse pour
le mauvais Français
Voor de achterblijvende wanhopigen:
Volgende keer is deze column weer gewoon in het Barrevelds

Autobedrijf Hoiting & Van Doorn

Fiat

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

Groeten Waterman

VAN DE CHEERLEADERSSS



Hey trouwe ssswammertjes lezers
Wil ff zeggen dat ik het tof vind om lid te zijn van SSS!
Ik ben Marleen Blanken Ik zit in de C  Ik ben dus speelster en cheerleadster
van SSSNou ik heb een weddenschap om hier in te staan maar daar
komen we later op Laat ik maar beginnen bij het cheerleaderen!
Nou toen ik voor mijn eerste jaar in de C zat (Toen zat ik er dus al  jaar
op en onder tussen bijna ) wilde ik op dansen gaan omdat ik volleybal
eigelijk een beetje zat was dus ik ben een paar keer wezen kijken en het
leek me dus wel leuk Maar ik wilde eigelijk ook niet van volleybal af
(En mocht van me ouders maar op sport!) Nou ja heb uit eindelijk
toch voor volleybal gekozen (waar ik nu zeker geen spijt van heb)
Nou en dan word je dus gevraagd om te cheerleaderen Naar een paar
nachten slapen heb ik toch maar ja gezegd Maar toen hadden we er te
weinig dus ik in me team vragen zijn er nog meiden die gezellie met mij
willen dansen?! (Iedereen stak natuurlijk zijn vinger op want wie wel
er nou niet met mij dansen!) Maar helaas dat was niet zo “alleen”
Annemarie Leanne Mariëlle en Sandra zeiden (bijna) gelijk ja!
Maar ja toch nog meiden dacht ik die met mij wilden dansen! Zoals jul
lie merken doen we ons best om het zo goed mogelijk aan jullie te ver
tonen (Helaas lukt dat niet altijd even goed maar we doen ons best!)
En gelukkig hebben we Annet die ons steun Melie die ons help Brand
Jan die gelukkig (nu nog) voor de muziek wil zorgen Jaap van ’t Land
Sr die er elke keer er weer voor zorgt dat we in het LTS kunnen oefen
Annemarie’s gezin dat we daar mogen oefen als het niet kan in het LTS
en natuurlijk de meisjes Annemarie Leanne Mariëlle en Sandra jullie
zijn schatten! Ik zal denk ik nog wel mensen vergeten (OEPS) zoals de
fans die elke keer toch nog even blijven kijken aan het eind van de wed
strijd want zonder jullie kunnen we beter stoppen! THNX allemaal en
natuurlijk ook de rest die ik vergeet! Ik wil nog even iets tegen Heren
zeggen en dan ga ik zo verder met het verhaal over die weddenschap!
Heren ik weet dat jullie het kunnen en ik vind dat jullie altijd een
applaus en ook wel een zoen verdienen omdat jullie heel erg vechten
en ik zal jullie altijd blijven steunen ook al gaat het niet lekker! En tegen
Klaas en Olaf wil ik even zeggen houd het vol want ik ben trots op jul
lie dat er toch mensen zijn die Heren willen helpen (Toon Gerbrands
daar hoor jij ook nog bij sorry!) Nou dat komt er even goed uit hè! Nou
nu maar over die weddenschap! Ik had er dus met mijn trainer over dat
hij (Vincent Gerbrands) wel een stukje wou schrijven voor de lol in het

ssswammertje maar daar maken wij dus even een weddenschap bij en
ik zal het jullie uitleggen Als ik in het volgende ssswammetje kom en
hij niet dan moet hij een zak spekjes aan mij geven en als ik er (met dit
verhaal) niet ik kom dan en hij wel dan moet ik een zak spekjes aan hem
geven Als we er allebei niet in staan dan nou je kan zeggen staan we
gelijk dus geven we elkaar een zak spekjes en als we er allebei niet in
staan dan geven we elkaar niks! Maar hij heeft dus ook een plannetje
maar we zien het wel hè! Zo ik weet nu echt niks meer te schrijven Het
verhaaltje die ik wou maken moest zo’n ja  regels zijn dacht ik maar
dat heb ik maar een paar keer verdubbeld! Ik wens iedereen nog suc
in de competitie! Heel veel geluk iedereen!
Liefs Marleen

Hoi allemaal
Ik ben Sandra en ik ben van de cheerleaders
Ik kwam wat later bij de club omdat ik er niets van afwist tot dat Annet
mij een keer vroeg Het cheerleaderen is echt heel gaaf
De liedjes die we doen zijn heel leuk
We oefenen elke vrijdag soms ook op maandag en dan is het heel gezellie!
Op zaterdag moeten we altijd een half uur van te voren aanwezig zijn
en dan ben je heel zenuwachtig Maar dan heb je er ook heel erg zin in
Nou ja ik weet nu niks meer te vertellen dus stop ik maar Doei doei
Groetjes Sandra

Hoi allemaal
Als je vaak bij het eerste van SSS gaat kijken dan ken je denk ik ook wel
de cheerleaders
Nou daar gaan we even wat over vertellen We waren als eerste met
z'n vijven met Marleen Mariëlle Simone Sandra en Annemarie Later
is Simone er mee gestopt en daarvoor is Leanne in de plaats gekomen
Meestal gaan we de vrijdag voor de wedstrijd nog even oefen in de
Technische School Als dat niet lukt oefenen we meestal zaterdag nog
wel even We hebben nu in totaal drie dansen en de gene die ons de
dansen leert is Annet Kunst
Verder is het altijd heel gezellig als de wedstrijd begint en daar komen
dan ook nog wel de zenuwen bij Maar als je eenmaal bezig bent is het
lang niet zo eng meer Maar het blijft altijd wel spannend en dat maakt
het ook wel weer leuk dus Het is dan ook wel jammer dat het nu
bijna afgelopen is En als laatste nog even alle fans bedanken natuurlijk!
Hèhè! En nu maar hopen dat ze de play outs wel winnen!
Groetjes de Cheerleaders

SSSnerttoernooi zaterdag  juni 
Schrijf deze datum alvast in je agenda
en zorg dat je er bij bent!



VOLLEYBAL OP HET INTERNET
Naast onze eigen prachtige site: wwwsss barneveldnl zijn er nog veel
meer sites met informatie over ons geliefde volleybalspelletje
We hebben er een aantal voor je opgezocht:
http://wwwvolleybalnl
http://nieuw gelrenevobonl
http://zoekmachinenevobonl/nieuw gelre
http://volleybalpaginanl
http://wwwtoernooienvolleybalnl
http://wwwvolleybalkrantnl
http://wwwoefenwedstrijdnl
http://wwwfivborg
http://wwwvolleybalmagazinenl
http://wwwjeugdvolleybalnl
http://wwwvolleybalnederlandnl
http://wwwsssmb tk
http://groupsmsncom/MeisjesC Website
http://wwwtweevvnl
http://wwwrenswouwnl
http://wwwfunznl/ Esds/linksphp (SDS)
http://wwwscyllainfo
http://homewanadoonl/setup /setup /homexhtml
http://wwwalternonl/
http://wwweteamzcom/volleyball/instruction/tips
http://memberslycosnl/DickKaap (jeugdvolleybal)
http://wwwomniworldnl
http://wwwnesselandenl
http://wwwnet profilecom/pzdhtml (Dynamo)
http://wwwvczwollenl/flash_content/indexhtml
http://wwwlycurgusnl
http://wwwrijnmondvolleybalnl
http://wwwvrevoknl

JARIGEN IN APRIL











Lianne van Es
Olaf Ratterman
Rob van Roomen
Daniël Bottinga
Mark Bakkenes
Jacco van de Beek
Bianca Wateler
René van der Linden
Tim Bolster
Ben Berth
Vincent Carstens
Loes ten Napel
Hugo Rijken
Rijk Kelderman
Marlene Verburg












Jan Krouwel
Joyce Broedelet
Hein van Maanen
Jeffrey Marks
Jan Staal
Bert Vinkenborg
Marga van Halem
Henk Jan Ebbers
Hanneke Jansen
Rinaldo Bouw
Marco Horst
Julius Held
Frank Staal

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



