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VAN DE VOORZITTER
Terugkijkend op het bijna afgelopen seizoen denk ik
dat wij het als vereniging niet slecht gedaan hebben
Naast mijn felicitaties voor de kampioenen die wij tijdens
een spetterend feest gehuldigd hebben wil ik ook niet
nalaten mijn bewondering uit te spreken voor de gedegradeerde teams
en met name die van heren  en heren 
In overleg met de verantwoordelijken hebben wij in het begin van het
seizoen gekozen voor deze wel héél zware opgave
Ik heb bewondering voor de spelers en trainers die er dit seizoen voor
zijn gegaan en wil ze namens de club hiervoor bedanken
Ondanks de degradatie van onze  hoogste herenteams en dames 
hebben wij als vereniging toch een leuk en sfeervol seizoen gehad Niet in
de laatste plaats omdat we konden beschikken over onze eigen Sam Sam
Naar mijn idee is de saamhorigheid binnen onze vereniging behoorlijk
gestegen en zijn de de onderlinge contacten beter geworden
Natuurlijk proberen we altijd het beste resultaat in de sport te behalen
maar zoals bekend kan je behalve winnen ook verliezen
We zullen dus met onze hogere heren teams volgend seizoen een stapje
terug moeten doen om daarna hopelijk een grote stap vooruit te maken
De verantwoordelijke mensen doen hier op dit moment alles aan
Eén ding is zeker!! Dit seizoen heeft mij wel de overtuiging gegeven
dat wij ondanks winst of verlies een geweldige club zijn en blijven
Ik hoop iedereen te zien tijdens het snerttoernooi wat dit jaar wel zeer
bijzonder zal zijn Ik kijk er naar uit laten we er een geweldige dag (en
nacht) van maken
Rest mij iedereen een prettige vakantie te wensen




INTERVIEW
Naam
: Aliene Kunst
Leeftijd
:  jaar
Lengte
:  m
Relatie tot SSS : Damestrimmer
Opleiding/beroep : ik werk bij Ons Bedrijf
Kleding in het weekend : gemakkelijk
Positieve eigenschap
: medelevend vrolijk
Negatieve eigenschap
: verlegen in sommige dingen
Hobby’s (naast volleybal) : dansen (jr) concerten bezoeken
verhalen schrijven
Favoriete eten : gebakken aardappels boerenkool
Krant
: Barneveldse Krant
Beste boek
: Kruistocht in een spijkerbroek
Goede film
: What’s Eating Gilbert Grape & It takes two
Welke CD heb je laatst gekocht: Stacie Orrico
Ideale vakantie: ik zou heel graag naar Florida willen!!
Maar anders Griekenland is wel gaaf
Met wie zou je een avondje uit willen gaan: Dames  en Heren  samen
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team: Heren  en mijn zusje Annet!
Omschrijf jezelf in  woord: creatief
Welke goede daad heb je laatst verricht?: ik begeleidde een groepje
gehandicapten met drama om een stuk te verzinnen
Hekel aan: hooghartigheid
Waar let je op bij een eerste ontmoeting: ogen en iemands persoonlijkheid
Wat vind je sexy?: gespierde manne maar niet al te gespierd
Naar welk tv programma kijk je graag: Sweet Valley High TMF
Welk dier zou je willen zijn?: stokstaartje
Mooiste/leukste ervaring: parasailing met Freddy Met Winand Joost
Annet en Fred uitgeweest in Parijs echt vet!
Waar hecht je waarde aan? : vertrouwen
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou
verbeterd kunnen worden? : de bardiensten vind ik goed
en meer feesten zou wel leuk zijn



KEUZE
Toen ik nog maar een heel klein Watermanneke was moest ik een
keuze maken in de tak van sport waarin ik mij in de toekomst zou wil
len bekwamen Alles was mogelijk Ik kreeg een lijst voorgelegd met
daarop een opsomming van allerlei sportsoorten Maar dat bleek toch
nog lastiger dan ik dacht Voor heel veel was wat te zeggen voor ande
re juist helemaal niet Stuk voor stuk begon ik ze te analyseren en
daardoor werd de keuze steeds eenvoudiger Ik ga jullie deelgenoot
maken van de wijze waarop ik tot mijn keuzes kwam
Omdat het water in die tijd nog lang niet aan mijn lippen stond viel
zwemmen af
Om te golfen werd van je verwacht dat je met enige regelmaat in de
put zou zitten en dat leek me niks
Worstelen viel af omdat dat teveel leek op worst stelen en zo was ik
niet opgevoed
Klootschieten dan? Alleen het woord al bracht mij tot het samenknijpen
der billen dus toch maar niet
Van boksen wordt je erg lelijk en schaken doe je alleen mooie vrouwen
en gezien mijn toen nog niet geslachtsrijpe situatie viel ook die optie af
Met wielrennen lopen zaken toch te vaak spaak en word je alleen maar
in de wielen gereden
Voor zeilen heb je heel veel wind nodig en destijds kende ik Ben Berth
(die trouwens Marc heet…) nog niet (zie ook het vorige deeltje)
Roeien kon je alleen maar met de riemen die je hebt en omdat ik ze niet
had leek het me een saaie aangelegenheid te worden
Om te kunnen sleeën had je een Bob nodig en omdat het alcoholgebruik
toen net zo’n beetje van de grond kwam kon je meestal niet met een
Bob sleeën
De schaats die ik reed was doorgaans een scheve en dat schoot letterlijk
en figuurlijk ook niet op
Wat me wel wat leek was een tak van sport die je als paar kon beoefenen
maar ik dacht daarbij nou niet direct aan ijsdansen bridgen of ball
roomdancing
Mijn gedachten gingen meer uit naar schansspringen voor paren kogel
stoten voor paren het hoogspringen voor paren en het hink stap springen
voor paren maar helaas was voor deze disciplines geen sportbond te porren



Het werd uiteindelijk dus maar volleybal De volley het spelen van een
bal voordat die de grond raakt is op zich een onbenullige bezigheid
maar als je het met z’n zessen doet en je kent iedere keer dat die rotbal
toch op de grond komt een punt toe aan zes anderen die wat gezapig
staan mee te kijken aan de andere zijde van een net dat daar bewust is
neergehangen kennelijk met de bedoeling om het je alleen maar lastiger
te maken wordt het steeds leuker vooral als je zelf ook punten krijgt
toegewezen als de bal bij de vijand op de grond komt
Nou en als je dan heel veel punten gespaard hebt krijg je net als bij de
koffie punten cadeautjes zoals een cup of een medaille en kom je met
je vriendjes in de Barneveldse Krant
Hartstikke leuk dus Zo leuk dat ik er nu al  jaar op zit Want zo heet
dat als je bij een club speelt Dan zit je er op Ik hoop er nog lang op te
kunnen zitten al zegt mijn wederhelft soms wel eens “zit je er nu nog
steeds op?”  waarbij ik dan toch moet toegeven dat ik er wel onbe
schoft lang op zit
Lieve vrienden en vriendinnen laat jullie de zomer goed smaken Let
goed op jezelf en blijf gezond Ik spreek jullie weer in het najaar want
ik denk dat ik er nog wel minstens een jaar op blijf
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Waterman

SSS DAMES  OLÉ…
… sinds dit seizoen een veel gehoorde kreet tijdens onze trainingen en
wedstrijden En het heeft gewerkt want op de dag dat SSS  jaar
bestond zijn wij kampioen geworden!
Het seizoen begon wat moeizaam Cisca gaf aan te willen stoppen als
speelster maar ze wilde gelukkig wel bij het team betrokken blijven
Cisca werd onze coach op de momenten dat Mark vanwege zijn
verplichtingen aan Heren  dat niet kon doen Zo was het dus mooi
opgelost
Ook Annet de Kruyff gaf aan dat zij niet het hele seizoen zou kunnen
ballen omdat zij op reis ging Maar optimistisch als we waren dachten
we dat alles wel goed zou komen De eerste wedstrijden werden
gespeeld en de punten stroomden binnen Af en toe een wedstrijdje
verliezen deden we toen nog Annets vertrek kwam dichter bij maar
nog steeds maakten wij ons geen zorgen we waren toch met voldoende
speelsters?
Tot Edith ons het verrassende nieuws vertelde dat er een Pim of Lotje
zich aandiende Geweldig nieuws maarre toen hadden we dus niet
meer genoeg speelsters Coaches des te meer want ook Edith nam
plaats op die positie Gelukkig werd ook voor het speelsters probleem
een oplossing gevonden want Alicia was wel bereid om ons dit seizoen
uit de brand te helpen en zo konden we weer verder
Het seizoen vorderde en de doelstelling die we niet hadden gemaakt
aan het begin van het seizoen was al behaald Maar hoe zou het verder
gaan? We stonden op een stevige tweede plaats en de koploper begon
af en toe wat puntjes te verspillen
De dag kwam dat we qua punten
aantal gelijk kwamen te staan
Maar ook de dag dat we tegen
elkaar moesten spelen
Vooraf hadden we al kaartjes
voor de tribune verkocht want
het beloofde een uitverkochte
wedstrijd te worden in de
Oosterboshal



Vol spanning betraden we het veld maar wat een spetterende wedstrijd
zou moeten worden werd een eenvoudige  overwinning voor ons
Invicta gaf geen partij en het werd een flauwe wedstrijd waarin wij heel
duidelijk de betere waren Invicta (de nieuwe nummer ) gaf het na de
wedstrijd al op nu zouden zij geen kampioen meer worden
Invicta bleef puntjes morsen en dat kwam ons af en toe wel heeeel erg
goed uit Ook wij hadden niet altijd ons beste moment tijdens de wed
strijd maar dankzij Invicta bleven wij fier bovenaan staan
Annet keerde weer terug voor het einde van het seizoen en zij kwam
ons weer versterken
De laatste uitwedstrijd diende zich aan en vol goede moed trokken we
naar Ede Daar moesten we de eerste twee sets pakken en dan… ja dan
eindelijk zou dames  kampioen zijn De eerste set verliep redelijk mak
kelijk De tweede een heel stuk minder want TweeVV vocht tegen
degradatie en speelden voor wat ze waard waren maar na een spannend
einde van de e set konden we feest gaan vieren want het was gelukt!

De rest van de wedstrijd verliep een beetje in een roes en we waren blij
toen we eindelijk echt konden gaan feesten Toeters bloemen en
medailles kwamen te voorschijn en het publiek wat meegereisd was kon
lekker meefeesten



Naderhand hebben we heel gezellig gegeten in Ede (waarschijnlijk zullen
ze daar het “SSS Dames  olé!” nog kunnen dromen) en we sloten de
avond in stijl af in de kroeg
Volgend jaar mogen we het dus in de promotieklasse gaan proberen
Wij willen iedereen bedanken die ons aan het kampioenschap heeft
geholpen Allereerst Alicia onze trouwe supporters coaches trainer
tegenstanders en ook alle scheidsrechters BEDANKT!!!
Dames 

Op de foto achter vlnr: Mark van Roekel (trainer/coach) Annet Kunst
Judith Welink Alicia Abraham Conny Kuijt en Marjolein Hertgers
voor vlnr: Annet de Kruyff Ilse van Santen Lianne van Es en Elles van
der Hoef Op de foto ontbreken Edith van der Woerd en Cisca v/d Sloot
Eindstand Dames e Klasse D
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THE RETURN OF HEREN  /
Na een paar seizoenen begint het toch bij een aantal weer te kriebelen
De chronische blessures zijn enigzins hersteld alle verbouwingen aan
huizen en auto's zijn bijna gereed en de meeste kinderen zijn al zo groot
dat ze tegenwoordig zelf naar de sportclub kunnen fietsen De drang
om dan weer in de auto te stappen om in Barneveld te gaan volleyballen
is dan een logisch gevolg Tel daar bij op het feit dat een aantal spelers
uit hogere teams een niveautje lager willen gaan spelen in combinatie
met een aantal spelers die al lid zijn van de club en de hergeboorte van
heren  / is een feit
Met Wim Frank Jaap René Mijndert Henkjan Rijk Jeroen Gertjan
en Freek is het team sterker completer en nog gezelliger dan voorheen
Met ene CK te B en zijn buurman zijn nog contractonderhandelingen
gaande maar er is wel vertrouwen op een goede afloop
Deze twee zouden het team compleet maken tot  man zodat de
invulling van de training in ieder geval geen probleem is: warming upje
rondootje  ballen dakken en de resterende
minuten partijtje Het
programma ter voorbereiding van het nieuwe seizoen is reeds in de
maak en zal starten ergens in juni   zo rond de EK voetbal
De datum voor de jaarlijkse familiedag ligt nog niet helemaal vast maar
vindt ergens in mei 
plaats Tenslotte nog een verzoek: wie nog wat
loopschema's voor ons in de kast heeft liggen mag deze daar laten liggen

VRIJWILLIGERS VAN DE MAAND APRIL:
MIRELLA JOLANDA EN RIJK
Zij hebben met de Mars actie wederom gigantisch veel geld
binnengehaald tbv de jeugdleden van SSS!!!

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND MEI:
ALLERT ZEGGELAAR
Allert is Creator/Webmaster van onze fantastische site
wwwsss barneveldnl en trainer/coach van MB

HEREN

KAMPIOEN

E KLASSE 





Ja dat is nu nog eens een kop van een artikel Het staat er nu toch echt;
kampioen! Er waren het afgelopen jaar meerdere geluiden buiten
Heren te horen dat het team ‘ toch wel kampioen moest worden’ Hier
komt het cliché; ’makkelijk gezegd moeilijk gedaan’ Uiteindelijk word
H met punten voorsprong (achteraf) vrij duidelijk kampioen maar
het werd op het einde nog flink spannend
Aan het begin van het seizoen werd de selectie van H  na de degradatie
van vorig jaar aangevuld met de broodnodige en gewenste ervaring
Deze ‘ wijzen uit het oosten’ kwamen met maar  doel het team versterken;
Kampioen worden! Voor minder deden ze het niet Serieuze aanpak
geboden Voor het begin van de competitie werd er een doelstelling
gezet Natuurlijk was het kampioenschap het enige waar we voor gin
gen Echter hoogmoed komt voor de val dus dit is voornamelijk intern
gebleven
Voor de ‘winterstop’ verliep alles op rolletjes De  overwinningen
regen zich aaneen Na ongeveer wedstrijden waren er nog geen hand
vol sets verloren en bedroeg de voorsprong al punten op de nr  in de
stand Echter in de laatste wedstrijd voor de winterstop kwam de klad
erin In en tegen het laaggeklasseerde Renswouw blameerde H zichzelf
door   gelijk te spelen Weg ongeslagen record!
Na de winterstop bleef H elke wedstrijd zijn puntjes morsen tegen
laag geklasseerde tegenstanders De directe concurrenten Tweevv en
Arvevo wonnen nu achter elkaar met   H haalde enkel nog haar
eigen niveau in een direct duel tegen Tweevv wat werd gewonnen
Alleen Arvevo bleef over als concurrent Drie wedstrijden voor het
einde stond de thriller SSS Arvevo op het programma Arvevo won
overtuigend met   en de voorsprong was nog slechts  punt Er was
nog geen sprake van paniek bij H maar iedereen wist dat het de laatste
weken niet meer overtuigend liep
Juist op dit moment begon het spel weer te lopen De voorlaatste
wedstrijd werden simpel met  gewonnen Helaas wou Arvevo niet
meewerken aan een sensationeel slot van de competitie In hun laatste
wedstrijd lieten zij  punten liggen waardoor H  zonder er zelf voor te
hoeven spelen kampioen was Ons allereerste SMS kampioenschap op
zondagochtend!!



In de laatste thuiswedstrijd (zonder waarde) heeft H nog  keer laten
zien dat zij de terechte kampioenen zijn Het team heeft dit jaar opti
maal geprofiteerd van een brede gelijkwaardige selectie waardoor elke
speler een meer dan belangrijk aandeel heeft gehad in de titel Eéntje
van het collectief dus
Inmiddels is het kampioenschap al aardig gevierd maar er zal deze
zomer nog menig pintje worden gedronken op de goede afloop Van
hieruit wil H tenslotte nog zijn sponsor bedanken good old ‘Jantje
Lake Side’ voor zijn bloemen drank eten en onvoorwaardelijk steun
aan het project H  Ook mogen we Titisa Yvonne en Irma niet vergeten
voor de drankjes bloemen en …………………………(hahahaha)!!!!!
H groet u en tot volgend jaar!!!!!!!!

DE GESTORTE
Helaas heeft de laatst gestorte (Pieter Vink in SSSwammer nr ) ondanks
herhaaldelijk verzoek geen moeite genomen om z’n stukje in te leveren
en zou de gestorte hier dus stoppen
Maar een SSSwammer zonder de gestorte is al jaren niet voorgekomen
dus heeft de redactie besloten om zelf iemand te storten zodat we
gewoon kunnen doorgaan Met de ledenlijst in de hand hebben we een
naam geprikt en dat is geworden:

ANNIE DUITS
Annie aan jou de eer om deze traditie voort te zetten
Je hebt de hele zomer de tijd om aan je bijdrage te werken want de
deadline voor de eerste SSSwammer van het nieuwe seizoen is pas op
zaterdag  september Succes!
De redactie



MARSAKTIE GROOT SUCCES
Op het moment dat jullie dit lezen zal de Marsaktie misschien bij de
meeste van jullie al weer in de vergetelheid gezonken zijn Na het
afsluiten van deze aktie zijn al weer de nodige dingen gebeurt Teams
zijn kampioen geworden anderen misten dit op een haar na en ook
hebben enkele teams een stapje terug moeten zetten maar toch willen
wij nog even terug komen op deze aktie
Dit jaar is de opzet van de Marsaktie een andere geweest dan in voor
gaande jaren Voordat we met het uitdelen van de lijsten begonnen is
er door Mirella Boshuis en Jolanda Ederveen aan de diverse teams een
brief gegeven met een uitleg van de opzet We wilden graag dat elk
team zijn/haar steentje aan deze aktie zou bijdragen en het verzoek aan
elk seniorenteam was om als team een koffer van  pakketjes af te
nemen Bij de ene team leverde dit geen problemen op en bij een ander
team ging dat soms iets moeizamer maar uiteindelijk heeft elk team
meerdere pakketjes afgenomen
Door deze opzet hadden we al een bodem in de verkoop gelegd maar
natuurlijk wilden we nog meer pakketjes verkopen en daarom werden
aan de jeugdleden pakketjes meegegeven die ze konden verkopen en
op een aparte lijst konden ze bijhouden aan wie ze deze pakketjes ver
kocht hadden Als je zoveel mogelijk wilt verkopen zul je er ook voor
moeten zorgen dat er een beloning tegenover staat en die hadden we
gevonden in de vorm van twee inspeel shirts van het Nederlandse
Team die door Rob Bontje en Joppe Paulides beschikbaar waren
gesteld
Of dit de enige reden was dat enkele jeugdleden fanatiek aan het ver
kopen sloegen of misschien dat sommigen de concurentiestrijd van hun
buren wilden winnen kan ik niet voor de volle honderd procent beoor
delen maar uiteindelijk denk ik dat beiden aan een goed resultaat heb
ben bijgedragen De eerste week na de start van de aktie moesten we al
koffers bijbestellen omdat we anders zonder voorraad zouden komen
te zitten
Aan het einde van de termijn dat de pakketjes verkocht konden worden
moesten de niet verkochte pakketjes weer ingeleverd worden en het
ontvangen geld konden we in ontvangst nemen



Gelukkig was het laatste vele malen meer dan het eerste Uiteindelijk
zijn er ruim 
pakketjes verkocht en na aftrek van de kosten voor de
vergunning en de stortingskosten bij de bank blijft er 
Euro over
Na afloop van de wedstrijd BMC/SSS – Anker Groep/Lygurcus konden
de volgende jeugdleden in het zonnetje gezet worden omdat zij de
meeste pakketjes verkocht hadden:
• Op een derde plaats Jeanet van Dijk die er  verkocht een een shirt
van Joppe Paulides in ontvangst mocht nemen
• Op een tweede plaats Jeffrey Marks die zijn buurmeisje net een pakketje
voor bleef en daarvoor een minivolleybal in ontvangst mocht nemen
• Op de eerste plaats eindigde Daan de Vries die als een ware top
verkoper  pakketjes verkocht en daarvoor het shirt van Rob Bontje
nu mag dragen
Wat heeft deze aktie de vereniging nu nog meer opgeleverd dan de al
eerder genoemde 
Euro Van Mars hebben we een dartbord en
kleine sjoelbak gekregen omdat we aan de aktie deelnamen Daarnaast
hebben we ook nog een paar voetballen gekregen die we bij de jeugd
tijdens een spelletjesdag kunnen gaan gebruiken Als klap op de vuurpijl
hebben we ook nog een DVD speler van Mars gekregen vanwege het
feit dat we als vereniging meer dan 
koffers hebben verkocht Deze
speler zal tezijnertijd in onze kantine komen te staan zodat iedereen
hiervan zal kunnen genieten
Van de 
Euro die deze aktie heeft opgeleverd willen we er voor
zorgen dat alle jeugdteams volgend seizoen goede ballen hebben
Hiervoor hebben we een voorstel ingediend bij het (jeugd)bestuur die
beiden dit aanvaard hebben Doordat het Nederlands team dit jaar niet
mee doet aan de World Volleybal League is de kans groot dat het ons
dit seizoen niet lukt om met de jeugd naar een wedstrijd van de heren
te gaan
Rest mij om namens Mirella en Jolanda iedereen binnen de vereniging
te bedanken voor het behalen van dit geweldige resultaat

Rijk



INSCHRIJFFORMULIER
SSSNERTTOERNOOI
voor A jeugd en senioren

ZATERDAG JUNI  
BIJ SPORTHAL OOSTERBOS (buiten)
van 

uur  

uur (aanwezig om 

uur)

Naam :

Team :

Introducé:

Ja / Nee

Naam introducé :

Dit formulier deponeren in de daarvoor bestemde doos in SAMSAM

Je kunt je ook aanmelden via mail op onze site:
wwwsss barneveldnl


CHAMPIONS MY FRIENDS!
 april 

 de kampioenswedstrijd van de Ma

Een wedstrijd begint uiteraard met de voorbereiding We moesten met 
winnen om kampioen te worden We gingen er van te voren van uit dat dat
ons wel zou lukken dus we hadden van alles geregeld om er een groot feest
van te maken Denk hierbij aan teambananen met cijfers en een ‘c’ voor
onze coach JW (anders is het zo lastig uit elkaar houden welke banaan voor
wie is) Verder hadden we ook nog prachtige puntmutsjes en toeters uitge
stald op de bank en natuurlijk onze bidons en wedstrijdshirtjes op nummer
gelegd De champagne (Jip&Janneke bubbeltjeswijn) hielden we nog even
verborgen achter de bank aangezien die flessen niet bestand zijn tegen
rondvliegende ballen en al helemaal niet tegen de vaart die wij de ballen
meegeven
Met ontzettend veel zin en badeendjes inspeelmuziek begonnen we fana
tiek met inspelen De cd draaide maar door en toen…kwam het Wilhelmus
langs Op dat moment stelden wij ons op op de achterlijn met de hand op
ons hart uit volle borst meezingend De tegenstanders keken wel een
beetje vreemd maar wij lieten ons niet van de wijs brengen en gingen daar
na gewoon verder met inspelen inslaan en serveren
Toen de wedstrijd begon kregen we toch iets meer tegenstand dan we
dachten we kregen gelijk een achterstand van
te verwerken (misschien
toch onbewuste zenuwen) maar we pakten het daarna goed op en wonnen
we de eerste set toch nog vrij makkelijk TweeVV haalde veel van de grond
en maakte dankbaar gebruik van de vele fouten die wij maakten Na een
oppeppende time out ging het weer beter en konden we de e set toch nog
ruim winnen Aan het begin van de derde set ging het ook weer redelijk
goed maar op een stand van   werden er  wissels gedaan om nog
iedereen even te laten spelen Dit pakte niet goed uit we kregen een dipje
(het kampioenschap kwam te dichtbij waarschijnlijk) en TweeVV kon
terugkomen tot    De zenuwen op de bank liepen hoog op maar geluk
kig maakten de speelsters in het veld het wel zelf af en konden de meiden
op de bank opgelucht ademhalen en zich in het feestgedruis storten
Na de tegenstanders te hebben bedankt konden dan eindelijk de flessen
champagne achter de bank vandaan gehaald en ontkurkt worden Ook de
mutsjes werden opgezet (en de hele dag niet meer afgedaan behalve
onder de douche) Daarna gingen we naar de kantine waar “We are the
champions” voor ons werd gedraaid we waren de eerste kampioenen!!!
Het mes werd in de taart gezet en de bubbeltjeswijn die inmiddels op was
werd vervangen door bier Annes zusje vond dit niet zo’n goed idee: “Is dat
bier? Oooohh Anne” Gelukkig mocht ze het wel opdrinken



Bedankt voor alle felicitaties van
iedereen en voor de rozen die we 
weken later kregen van Dames 
Intratuin en Jan Willem Voor de rest
iedereen die ons in welk opzicht dan
ook heeft geholpen dit seizoen heel
erg bedankt Het was een genoegen
om deel uit te maken van de Ma dit
seizoen Jammer dat we nu bijna alle
maal uit elkaar gaan Love you my
friends we gaan nog ff een vette
afscheidsparty houden!
Kus Ma

DAG JAN!!!
Helaas de datum van vertrek kwam steeds dichterbij en
nu is het al weer een tijdje geleden Jan is verhuisd naar Bruchem
De laatste training van Jan  maart hebben we het eerste
gedeelte gewoon getraind Tussendoor iedereen om de beurt
naar de kleedkamer gesmokkeld (met een smoes dat we
een gesprek gingen houden en dat hoefde Jan natuurlijk niet meer omdat
hij toch bijna wegging) om een verhaaltje op de kaart te schrijven
Het tweede gedeelte mocht Jan kiezen wat we gingen doen Hij koos
ervoor om een partijtje met de Jc tegen de trainsters te spelen Omdat de
jongens anders met te veel waren (of omdat Annet en ik het anders niet
aankonden) kwamen Jan en Daniël nog bij ons
Ik weet niet meer wie er heeft gewonnen maar het was in ieder geval leuk
en Jan heeft in ieder geval laten zien dat hij wat geleerd heeft dit jaar
Helemaal aan het eind hebben we Jan bedankt voor het leuke jaar samen
en we hebben hem nog een afscheidscadeautje gegeven: een aantal tissues
en de kaart dus met een toepasselijke tekst “Wat jammer dat…… je ons
gaat verláááááte!” En dan allemaal huilende diertjes en onze persoonlijke
boodschappen Ook kreeg hij nog een fotolijstje (hopen dat die nog heel is
na de verhuizing) van ons met de leukste teamfoto van het jaar!
Jan bedankt voor je gezelligheid chips en chocola we zullen je missen
Heel veel plezier en volleybalse in Bruchem en tot ziens! (natuurlijk wel als
topvolleyballer dan he?)
Groetjes JC Daniel Gert Jan Stefan Gerrit Jan Martijn Matthijs Gert
Jan Jonathan Jorick Annet en Judith



ZITVOLLEYBAL
Imagine: ranzige JFC vloer (bezaaid met al het denkbare vuil…) geen trainer
tijdelijke motivatiedip  meiden die ‘beenloosje spelen’
Result: zitvolleybal!!!
Na een trainer te hebben gebeld die niet bleek te kunnen hebben wij een
zwabber ter hand genomen en zijn wij sportief een potje gaan zwabberen
De vloer was namelijk te ranzig gekeurd om er proper te kunnen zitvolley
ballen! (ons uiteindelijke doel) Het net deden we een flink eind naar beneden
en ons  tegen  toernooi kon beginnen! Judith & Mariëlle VS Stefanie &
Jacomijn De teams waren zeer aan elkaar gewaagd maar toch wisten
Stefanie & Jacomijn een flink gat te slaan in de e set Judith & Mariëlle lie
ten dit niet op zich zitten en kwamen terug zodat het leek alsof ze gingen
winnen Helaas voor hen was dit niet het geval De setwinst ging naar
Stefanie & Jacomijn De e set verliep echter anders De servicedruk werd
aan beide zijden verhoogd ook deze set waren de teams aan elkaar
gewaagd Desalniettemin wisten Judith & Mariëlle een flink gat te slaan
om zo de setwinst binnen te halen Dit alles in een kwartier tijd! Onze vol
wassen mentaliteit kreeg toen de overhand en democratisch zijn we tot het
besluit gekomen om (met de rest van het team) een serieuze training in
elkaar te zetten HET IS MAAR GOED DAT WIJ ZO VOLWASSEN ZIJN!!!!
Groetjes Stefanie Judith Mariëlle en Jacomijn MA

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, tel. 0342-422002
Voor aanbiedingen: www.bottelier.nl



DE FORCE MAJEUR VAN MA
Lectori Salutem
Ons team heeft Allure! Onze streberige instelling leidde ons naar een
apotheose en omdat wij zo competent zijn kwamen wij het seizoen
freewheelend door
Het is geen sinecure om trainer van ons te zijn het is zelfs titanenwerk
Dat bleek wel weer aan het begin van het seizoen toen het bestuur
maar voor  training een trainer kon vinden Brand Na verscheidene
lange zoektochten en wanhopige oproepen dat anders onze e training
zou moeten worden geschrapt werden dan eindelijk mensen bereid
gevonden om voor ons een e training neer te zetten Met een arsenaal
aan trainers konden we dus eindelijk van start gaan
Onze trainers die over het algemeen zeer clement (en gelukkig geen
narcistische despoten) waren stelden wel criteria en gaven ons het
gevoel dat we tot een elite behoorden Hoewel onze trainers een grote
didactische verscheidenheid bezaten ambieerden zij (samen met ons)
wel hetzelfde doel: onze latente kwaliteiten zichtbaar maken kampioen
worden en lol hebben
Onze warming up die inmiddels voor ons als een ritueel was geworden
en ook werd beschouwd als preventieve werking voor blessures en
ander ongemak was naar de mening van één van onze trainers alleen
maar pro forma en improductief en deze werd dan ook stante pede
afgeschaft en dat leverde ons weer extra trainingstijd op
Helaas gebeurde het wel eens dat wij op woensdag zonder trainer kwamen
te zitten maar met onze eigen innoverend ideeën kwam er dan uitein
delijk toch nog een leuke training uit
Eén keer gebeurde het zelfs dat een trainer op het laatste moment werd
opgeroepen om ons te komen vergezellen daar een andere trainer ver
zuimd was À l’improviste kwam hij op de training maar hij liet zich niet
van zijn apropos brengen en zette voor ons een pittige training neer
Nog even in het kort wat we eigenlijk willen zeggen: bedankt bestuur
voor het zoeken en vinden van leuke train(st)ers voor onze tweede
training bedankt Hester Robin Carl Jarno Hugo Freddy Gert Mark
Wouter Sander en Erwin voor de trainingen het was altijd leuk gezellig
en af en toe best leerzaam ghgh
Groetjes Ma



JARIGEN IN DE MAAND  
MEI
Ria van de Heijden Hooijer
Simone Nab
 Gert Veldhuizen

Marlies Kreukniet
 Carolien Minnen Colenbrander
Niels Knotters
Nienke van Loenen
Martha Timorason
 Jiska Staal

Willine Middendorp
Gerrit van Beusekom
Erik Harthoorn
Rebecca Hartkamp
Rik Blokhuis
Jan Nijdeken
Christiaan Huigen

Jan van Bruggen
 Demi van Druten
 Esther Schipper
Judith Kuiper
 Jaap van 't Land sr
Mirella Boshuis
 Joanne Vermeulen
Daan van de Scheur
 Wim Minnen
Greet de Kruyff Kraaij
 Lotte Rakhorst
Matthijs Graafland
 Arjan van de Brink
 Titsia van de Brink
 Peter Sieling
 Lisanne Smits
Ronald Kappert
Anouk Kwant
 Arjan van Dijk
Tobias van de Linden








Ben Abeling
Mirjam Schoemaker
Arianne Ceelen van 't Land
Karlijn Keuning
Miriam Vossegat
Jan Breure

JUNI



Freddy Kunst
Sandra Otse
Erica Franken
Adriaan Kuiper
 Anna de Kruijff Marantika

Gert Jan Harthoorn
Nancy van Hamersveld

Sabine Kuiper
Mariëlle van der Lubbe
 Yorick de Smit
 Dieke van Rees

Hillene Hendriks
 Jonathan Vermeulen
Monique Smink van Roomen
 Joke van Burken
Inge van Amerongen

Annemarie Boon

Guido Visser
 Gert van Dijk
Rianne van der Linden Hassink
 Gert Jan Noppers
Lars Olav Massa
Lideweij van de Wetering
 Gert Dekker
 Gert Jan Kieft
Evie van Maanen
Bea Broer
 Jacques van Halsteren
 Hanno van Maanen

Suzanne Brink



JULI

AUGUSTUS








Gerrit Ratterman
Cynthia Barten
Frank Schutten
Arjan Ansink
Sabine Steinebach
 Janny Janse Gerrits
Marion Verloop

Joke Jansma
Adrea Esteves Gaspar
Angela van de Pol
Eveline Staal
Jos Tiddens

Elles van der Hoef
Mariska van Lagen
 Eline de Kruyff
 Bram Wildekamp
Jeroen Moraal
 Gerhard Pater

Hilde Bonestroo
 Ninke Perfors
 Joni Schut
 Rianne Bethlehem
Henk Huppelschoten
Jan Drik Lagerweij
 Carl Koetsier
 Leanne Takken
Debbie Stronkhorst
 Bert Glismeijer
Aat Moraal

Jacqueline Kamphorst
Annemarie Harthoorn
Matthijs van Ginkel
Edwin Feijen
 Nadine Noppens
Shanice van de Sloot

Elise ten Napel
Annemieke de Groot
Marion Harthoorn
Niels den Uijl
Nel Wijnveen
Maartje Hoonhorst
Harry Vossegat
Joanne Harthoorn
 Stefanie Kamphuis
Connie Kuijt
 Hans de Bruijn
Cisca van der Sloot Abraham

Joël Oosterom
 Kamram Nabi

Kristel Haalboom
Mariëlle van de Top
 Roelanda Hulzebosch
 Wouter Klapwijk
 Sander Rasker
 Kees de Jong
Marcel Hertgers
Iet van Donselaar
 Ilse van Santen
 Age Schaap
Janneke van Maanen

Mark van Roekel
Dionne de Bruijne
 Ingrid Leeftink

ALLE JARIGEN
VAN HARTE GEFELICITEERD !



