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Van de voorzitter...
e vraag werd ergens vorig jaar november in de wandelgang van de Oosterboshal gesteld : “wil
jij niet de nieuwe voorzitter van SSS worden?” Het is niet mijn stijl om dan gelijk met “nee,
veel te druk. Ik heb al genoeg te doen” te reageren en antwoordde met zoiets als “ik zal er eens
over na denken”. En na dat denken volgde een aantal gesprekken met enkele betrokkenen, daarna het
bijwonen van een paar bestuursvergaderingen en tenslotte de ledenvergadering waarop ik benoemd
werd om Guus Veldhuizen als voorzitter op te volgen. Veel tegenkandidaten waren er niet…

D

Het is niet niks om iemand als Guus, met zo’n dertig jaar
bestuurservaring, op te gaan volgen. Volkomen terecht
werd hem dan ook op de Algemene Ledenvergadering
een Koninklijke onderscheiding uitgereikt.
Guus heeft enige jaren geleden aan het bestuur te kennen
gegeven dat het tijd werd om naar een opvolger op zoek
te gaan. Niet omdat hij van plan was om plotseling te
stoppen, maar om het mogelijk te maken dat de functiewisseling geleidelijk zou kunnen verlopen. Hij had teveel
voorbeelden gezien van verenigingen waar een abrupte
wisseling van de wacht niet goed uitpakte. Dat wilde hij bij
SSS voorkomen en dat siert de mens Guus Veldhuizen.
Ik ben dan ook heel blij dat hij betrokken blijft binnen het
bestuur (en als ik eerlijk ben was dat voor mij ook een eis)
en dat we zo de veranderingen inderdaad geleidelijk kunnen
doorvoeren.
Want er zal best het een en ander gaan veranderen nu er iemand anders aan het roer staat. Na zo’n
30 jaar vooral de sportieve aspecten van het volleybal bij SSS ervaren te hebben als speler, trainer,
coach en scheidsrechter zal ik de komende tijd vooral naar SSS kijken als organisatie. Oftewel als
een bedrijf dat gerund wordt door- en voor veel gemotiveerde vrijwilligers.
Die motivatie bij iedereen is ook de belangrijkste reden wat mij deed besluiten om “ja” te zeggen
tegen het voorzitterschap. En ik zie het als mijn grootste uitdaging om die motivatie bij iedereen vast te
houden en om nog meer vrijwilligers te motiveren iets voor SSS op te pakken. Dit vind ik belangrijk

zodat de bestaande vrijwilligers de mogelijkheid krijgen bepaalde klussen samen met iemand anders
of zelfs met meerderen uit te voeren, noem het maar “duotaken”. Hiermee worden twee vliegen in
een klap geslagen: als koppel samenwerken is leuker dan alles in je eentje te moeten doen en de club
is niet meer van één persoon afhankelijk. Maar dat lukt mij niet in mijn eentje, daar hebben we als
bestuur de inzet van alle clubleden voor nodig.
Tijdens de ledenvergadering heb ik kort weergegeven waar mijn speerpunten voor de komende tijd
liggen. Een actueel en belangrijk punt betreft de gesprekken die momenteel gevoerd worden met de
Sportstichting De Meerwaarde. Hoewel we als SSS momenteel beschikken over een prima wedstrijd-, trainings- en ontmoetingslocatie in de Oosterboshal, missen we een echte topsporthal die
verplicht is in de A-league. Bovendien trainen we in de avonduren nog steeds op verspreide locaties
binnen Barneveld. Sportstichting De Meerwaarde heeft ons benaderd met de vraag of wij interesse
hebben om gebruik te gaan maken van hallen die naast het scholencomplex De Meerwaarde gebouwd
gaan worden. Het betreft een topsporthal met 3 velden en een normale hal met 3 velden. Een projectgroep houdt zich hier druk mee bezig en zal waar nodig rapport uitbrengen aan het bestuur en als
het voor SSS interessant is, ook aan de ledenvergadering.
Ik moet zeggen dat dit wel een bijzondere start is van het voorzitterschap en dat ik heel blij ben dat de
penningmeester het financieel perfect op orde heeft, zodat we een onderbouwde beslissing kunnen
nemen.

Met vriendelijke groet, Gert Dekker
dekker.gert@gmail.com

NAZOMERPRET
Zo, mensen. Dát is lang geleden.
Goeie vakantie gehad?
Ik moet soms gewoon even nadenken, hoe jullie er ook alweer uitzien.
Zó lang geleden, dat we elkaar troffen. Kennen jullie mij nog?
Bij de jubileum-activiteiten ben ik, ondanks mijn passieve deelname,
wel steeds aanwezig geweest.
“Ik weet niet of je me hebt zien staan kijken.
Ik was die jongen met die vage blik.
Ik was die jongen die losjes wou lijken.
Niet te onschuldig en zeker niet te dik.”
Hmm, leuke tekst voor een liedje. Om op te dansen. Stiekum.

Maar zonder dollen, mensen, wat een jaar, hè? En wat troffen we het steeds met het weer tijdens de
jubileumspelen bij de Kick Off en op 10 april, of niet dan?
Ik hoorde geen enkele negatief geluid en een groot compliment, en dan houden we er écht over op
Carl, aan de jubileumcommissie en activiteitencommissieleden, blijft op zijn plaats.
Trouwens, vergeet niet, dat we bij SSS haast elk jaar wel zulke feesten en evenementen hebben, hè.
En dan ineens, eind mei, begin juni, is het seizoen voorbij.
In het begin vind ik het meestal wel effe lekker geen vaste verplichtingen te hebben, maar na een paar
weken, ga ik het toch alweer een beetje missen.
Gelukkig kom je in de vakantiemaanden in een darp als Barreveld altijd wel clubleden tegen, dus helemáál ontwennen gebeurt (gelukkig) niet.
Zo liep ik dit jaar een aantal malen over de Oud Veluwse Markt, waar ik, naast een in fraaie oud-Veluwse kledij gestoken clubsecretaresse, ook steeds voorbij kwam aan het kraampje van clubicoon
Melie van ’t Land, die onvermoeibaar haar pluche beren en sleutelhangers aan de man of vrouw
probeert te brengen (en ik weet, dat dat dit jaar uitstekend lukte). En dat allemaal voor het goede
doel KiKa (voor kindjes met kanker).
Een kraam trouwens, waar ik niet voorbij kom zonder aan dat raadsel te denken: Wat hoort niet in
dit rijtje thuis: IJsberen, bruine beren en masturberen. Waarbij het antwoord uiteraard “bruine beren”
luidt, omdat je de andere twee zelf kunt. Maar dit terzijde.
Op één van de OVM-dagen passeerde ik Melie’s kraam, na een korte maar hevige regenbui.
Ondaks de snel genomen beschermingsmaatregelen deelde Melie mij mede, dat ze toch nog één
natte beer had, waarna we nog wat hebben gelachen over de opmerking: “Maar goed, dat je niet met
poezen stond.”
Maar goed. We glijden af.
Wat ik ook toch nog wel kwijt wil, is dat ik bereveel bewondering voor onze Meel heb. Ze doet het
toch maar!
En dan is de zomer plotseling ook weer voorbij. En voor je het weet, ben je alweer een maand aan
het trainen.
Bij een club, die in een half jaar tijd ineens over twee ridders beschikt. Je herkent dat al aan die paarden voor de deur van de hal en die harnassen in de kleedkamer. De activiteitencommissie beraadt
zich al op het plan om dit seizoen ridderspelen te organiseren in plaats van een toernooi of zo.
We gaan het allemaal nog wel meemaken.
Blijf intussen allemaal gezond en ik hoop jullie weer in die omstandigheden “ergens”, bijvoorbeeld
in een sporthal, te treffen.
De groeten van Waterman.
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Voor meer foto’s en bestellingen:
www.pieterglerum.nl

Van het bestuur...
Damesteams heten Holland Parket/SSS
BARNEVELD - De eerste twee damesteams van volleybalvereniging
SSS gaan voortaan door het leven als Holland Parket/SSS. Dat werd
eind september officieel bekrachtigd.
Holland Parket is voor SSS geen onbekende, want enkele seizoenen
geleden verbonden zij hun naam aan heren 1. Nadat promotie naar
de A-league werd bewerkstelligd, toonde BMC interesse in deze naamskoppeling en zette Holland
Parket een stapje terug Ze bleven echter wel aan SSS verbonden als shirtsponsor voor de eerste twee
damesteams.
Het bestuur in de persoon van Guus Veldhuizen toonde zich erg verguld met de overeenkomst.
,,De afgelopen seizoenen zijn verschillende mensen binnen onze vereniging bezig geweest met het
op een hoger niveau brengen van de dameslijn. Dames 1 maakte vorig seizoen verdienstelijk haar
debuut in de regiodivisie en dames 3 slaagde er in om kampioen te worden in de eerste klasse.
Daardoor hebben we dit seizoen in de regiodivisie, promotieklasse en de eerste klasse een damesteam spelen. Het is dan erg fijn dat dit opvalt bij Holland Parket en zij door de naamskoppeling
hun medewerking verlenen om het niveau van de dameslijn te verhogen. Op termijn willen we met
de dames ook in de nationale competitie, als eerste tweede divisie, gaan spelen”.
Bestuurswisselingen
Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering zijn diverse mutaties op het bestuurlijke vlak
medegedeeld. Allereerst werd afscheid genomen van de bestuursleden Willem Terhorst (algemene
zaken) en Diederik Hendriksen (technische commissie heren).
Guus Veldhuizen heeft de voorzittershamer doorgegeven aan Gert Dekker en Guus heeft vervolgens
de functie van Willem Terhorst overgenomen. Jan Staal is bereid gevonden de opengevallen plaats
binnen de heren TC in te vullen, hierbij is de opzet iets gewijzigd.
Het bestuur ziet er zodoende als volgt uit :
Voorzitter
: Gert Dekker
Penningmeester
: Henk Erkes
Secretaris
: Jolanda Ederveen
Algemene zaken
: Guus Veldhuizen
Technische zaken Dames : Ronald van der Lubbe
Technische zaken Heren : Jan Staal
Technische zaken Jeugd : Paul Boshuis
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en de secretaris.
Aanpassingen technische commissies
Carolien Bakelaar en Anna de Kruijff zijn de Dames TC komen versterken en nemen samen met
Ronald van der Lubbe de communicatie en afstemming tussen het bestuur en de damesteams voor
hun rekening. Binnen de technische commissie van de heren is ook het nodige veranderd. Norman
Abraham (H2), Geert-Jan Welink (H3) en Brand-Jan (H5 .. H8) van den Heuvel zijn de aanspreekpunten

richting de verschillende teams en Klaas Kunst (H4) heeft aangegeven als coördinator te willen
fungeren. Jan Staal vormt de “linking pin” naar het bestuur.
Duplicaat spelerspassen vooraf betalen
Het bestuur heeft besloten dat vanaf 15 oktober dat iemand die een duplicaat spelerskaart wil
aanvragen, dit kan doen door e 5,- te storten op rekening 30.55.74.000 ten name van Volleybalvereniging SSS met vermelding van "Duplicaat spelerskaart" + de naam.
Zodra de penningmeester de overschrijving heeft ontvangen zal hij de ledenadministratie verzoeken
het duplicaat bij de Nevobo aan te vragen en beschikbaar te stellen. Het bestuur gaat er van uit dat
de spelerskaart een persoonlijk eigendom is en dat iemand hier zelf verantwoordelijk voor blijft.
Beleidsplannen
Bart van Garderen heeft een jeugdbeleidsplan opgesteld en begeleidt de trainers aan de hand hiervan.
De ervaringen zijn zo positief dat gevraagd is of hij iets dergelijks ook voor de mini's kan samenstellen.
Hier wordt nog over nagedacht.

AGENDA
Zet de volgende data nu alvast in je agenda…

ZATERDAG 13 NOVEMBER 2010
OLIEBOLLENACTIE

AGENDA

Schrijf je nu in via: sss.actief@gmail.nl
Verkopers en chauffeurs om 9.30 uur
in Sam Sam verzamelen.

VRIJDAG 3 DECEMBER 2010
SSSINTERKLAASFEESSST
De Sint en zijn pieten komen
weer naar SamSam!

Neem ook eens op één kijkje
op deze sites:
www.sssma1.webs.com
www.sss-ja1.hyves.nl
www.sssh2.mine.nu/index.php
www.twitter.com/SSS_heren2
www.topvolleybalbarneveld.nl
www.game.volleybalstatistieken.nl

“Wanneer worden nou ook eens
die volleybalbroekjes gewisseld?”
én grote, gezellige en gekke boel. Zo kun je de sfeer achter de bar van SSS met de vier dames
wel omschrijven, want gek zijn ze zeker! Voor het derde seizoen alweer verzorgen de meiden
op de donderdagavond en de gehele zaterdag de drankjes. Kende je ze nog niet? Dan wordt dat
hoog tijd!

E

Hoe zijn jullie achter deze bar terecht gekomen?
Wilianne: “Allemaal via Guus”
Didi: “Wij zijn gewoon Guus zijn harem!”
Martine: “Guus is mijn schoonvader, dus vandaar … “
Thea: “Ik stond voordat deze meiden kwamen al regelmatig als vrijwilligerster achter de bar.
Guus vroeg of ik dit wilde blijven doen op zaterdag.”
Waarom leek jullie het leuk om achter de bar van deze vereniging te gaan staan?
Didi: “Vooral voor de gezelligheid.”
Wilianne: “Geld verdienen natuurlijk, haha!”
Thea: “Ik werkte hier dus al als vrijwilliger en heb daarnaast ook al eerder in de horeca gewerkt.”
Martine: ”Ik heb ook al meer achter de bar gestaan. In de Markthal onder andere.”
En wat is er zo leuk aan dan?
Thea: “De sfeer en de gezelligheid.”
Martine: ”Ja en het is gezellig met collega’s.”
Wilianne: ”Bovendien leer je iedereen van de vereniging kennen.”
Martine: “Ja, want Guus stelt altijd iedereen aan ons voor.”
Didi: ”Je hebt gewoon ontzettend veel aanspraak op een dag.”
En nu natuurlijk de belangrijkste vraag: wat vinden jullie van SSS?
Martine: “Leuk!”
Thea: “Ontzettend gezellig!”
Didi: “Ja vooral ontzettend gezellig …”
Martine: “Geïnteresseerd …”
Wilianne: “Ja en gewoon zichzelf. Soms misschien wat ongeduldig aan de bar.”
Martine: “ En sportief! Als tegenpartij, of je nou gewonnen of verloren hebt, kun je hier na de wedstrijd
gewoon lekker een biertje drinken. In een voetbalkantine is de sfeer heel anders.”
Thea: “Het is gewoon één dolle boel!”
Martine: “O, ja en de kannen met limonade! Voor de jeugd is dit echt ontzettend leuk!”
Is er dan niks wat jullie niet leuk vinden aan bardraaien?
Wilianne: “Jawel, we moeten veel te veel lopen, haha!”

Martine van Ginkel
25 jaar, Barneveld

Thea Bakkenes
33 jaar, Woudenberg

Wilianne van den Berg
25 jaar, Barneveld

Didi Broekema
48 jaar, Barneveld

Wat drinken jullie eigenlijk zelf in de kroeg?
Martine: “ Vooral veel!”
Thea: ”Als het maar sterk is. Geen wijn of bier voor mij.”
Wilianne: “Doe mij maar een rosé.”
Didi: ”Gewoon een lekker colaatje. Geen alcohol voor mij!”
En wie van jullie kan het nou het beste bier tappen?
Wilianne: “Uh, allemaal!”
Martine: “Het ligt nooit aan ons, maar altijd aan het bier!”
Maar goed, achter de bar gaat jullie wel goed af. Maar hoe zit dat eigenlijk met volleyballen?
Kunnen jullie dat eigenlijk wel een beetje?
Thea: “Ik ben de enige van ons vieren die zelf volleybalt. Ik ben spelverdeelster bij dames 7 .”
Didi: “Ik heb niks met ballen”
Wilianne: “Nou Guus heeft ons ooit een keer de spelregels uitgelegd. Ik ben toen één keer gaan
kijken bij het eerste en sindsdien ga ik wel vaker. “

Didi: ”Wat, je gaat zelfs naar uitwedstrijden!”
Wilianne: ”Ja, soms ga ik naar de uitwedstrijden als ik verder niks heb. En ik kijk het op tv.”
Martine: “Ik ben denk ik nu twee keer geweest. Ik vind het op zich wel leuk om te kijken.”
Didi: ”Ik ga er niet speciaal voor naar de sporthal. Heel soms zit ik wel eens op de tribune. Ik snap
er alleen nog steeds niks van, want Guus zit altijd de hele wedstrijd in mijn oor te tetteren.”
Wilianne: “Wij gaan altijd voor de shirtwissel.”
Didi: ”Ja, we wachten dan ook nog steeds op het moment dat die broekjes ook worden gewisseld!”
Net hoorde we iets over Guus z’n harem. Hoe gaat dat die samenwerking met Guus eigenlijk?
Didi: “Och, hou op! Haha.. “
Martine: ”Alles wat Guus zegt, moet je ruim nemen. “
Dus als hij zegt dat je om 9 uur klaar bent?
Allemaal: “Dan wordt het half 11!”
Oke, genoeg over Guus. Wat doen jullie doordeweeks?
Didi: “Ik werk in de catering.”
Thea: “Ik ben juf”
WIlianne: “Ik ben directiesecretaresse. Of beter, noem me maar gewoon ‘typmiep’.”
Martine: “Ik ben ook ‘typmiep’.”
En verder?
Didi: “Winkelen..”
Wilianne: “Ja, maar wel ‘low budget’ hé!”
Thea: “En volleyballen, fitness, feestjes en kroegen!”
Martine: ”Ik rijd paard en ik doe hardlopen.“
Wilianne: “Tv kijken ..”
Martine: “Ja, bankzaken ja! Vooral heel veel bankzaken, haha!”
Hoe zijn jullie eigenlijk als groep onder elkaar?
Martine: “Het is erg gezellig.”
Wilianne: “Ja heel erg leuk. Heel soms gaan we nog wel eens wat doen samen.”
Thea: “Ja soms naar de kroeg ..”
Didi: ”En na elke afsluiting van het seizoen gaan we lekker met Guus uit eten!”
Dus voorlopig zien we jullie hier nog wel?
Martine: “Als het kan wel ja .. “
Didi: “We voeren gewoon onze eigen functioneringsgesprekken.”
En wat zegt Guus eigenlijk over zijn dames?
Ik werk alweer 2 jaar samen met deze dames zonder dat er een onvertogen woord is gevallen.
Ze hadden allemaal, voordat ze in de Sam Sam kwamen, al de nodige horeca ervaring.
Ze zijn goed in hun werk, en kunnen snel schakelen bij eventuele problemen.
Bovenal zijn ze stuk voor stuk erg aardig en ze kunnen goed met elkaar opschieten.

SSS OLIEBOLLENACTIE
zaterdag 13 November 2010

Hallo allemaal,
De jaarlijkse verkoop van de volleybollen komt er weer aan.
Op zaterdag 13 november a.s. gaan we weer langs de deuren met onze oliebollenverkoopactie, met
als doel geld in te zamelen voor onze vereniging. We hebben dit geld hard nodig om zaken zoals
zaalhuur e.d. te kunnen betalen.
Inschrijven om je vereniging te helpen kan op de volgende manieren:
* Door het inschrijfformulier op de volgende pagina in te vullen
* Door het inschrijfformulier in te vullen, welke liggen op/achter de bar in Sam Sam.
* Door je aan te melden per mail: sss.actief@gmail.com
svp vermelden of je kunt rijden
Deponeer de formulieren in de brievenbus/doos op de bar in Sam Sam.
Graag wel even echt aanmelden, want we willen weten wie er komt en hoeveel autos we hebben.
Geen enkele goede actie zonder de vrijwilligers, dus laten we met zn allen de schouders eronder
zetten!! Het meehelpen aan deze actie levert je 20 punten op voor het vrijwilligersplan. Dus
kom met je teamgenoten helpen, want hoe meer mensen, hoe makkelijker het wordt.
We rekenen, net als vorig jaar, weer op jullie geweldige opkomst!
Alle helpers en chauffeurs worden op 13 november om 9.30 uur verwacht in onze kantine Sam
Sam in de Oosterboshal. Hou je, mits mogelijk, voor ca. 3 uurtjes beschikbaar, maar korter kan
natuurlijk ook.
Groeten en hopelijk tot 13 november,

De activiteitencommissie.

Inschrijfformulier

SSS OLIEBOLLENACTIE
zaterdag 13 November 2010

JA, ik geef me op om te helpen met de verkoop van de oliebollen.
Naam:

Tel.:

Team:

Leeftijd:

Ik heb wel/geen auto tot mijn beschikking.

We verwachten je om 9.30 uur in SamSam.
De aktiviteitencommissie

Deponeer dit formulier in de doos op de bar.

En de winnaar is…
Gisteravond is door een delegatie van
de activiteitencommissie de winnaar
van de teamschilderijenactie gekozen.
Gekeken is naar de creativiteit en originaliteit. Het was natuurlijk enorm moeilijk om een keuze te maken. Maar het
winnende team is geworden…
DAMES 7
De dames hebben een waardebon voor
een heerlijke vette hap in Sam Sam gewonnen. De prijs zal binnenkort overhandigd worden. De schilderijen blijven
voorlopig in Sam Sam hangen. Zo kunnen
we nog een poosje van deze geweldige kunstwerken genieten!!!
Namens de activiteitencommissie hartelijk dank voor jullie inzet.

SSSmullen!
Na een lange vakantie begon op 3 september eindelijk het volleyballen voor de mini’s weer.
Zoals elk jaar beginnen ze hun eerste training goed, namelijk met pannenkoeken! De oudste mini’s
kwamen voor hun training naar Sam Sam om gezellig samen wat te eten. Meestal eten sporters
niet zoveel voor de training, omdat ze dan buikpijn krijgen, maar onze SSS mini’s hebben daar geen
last van hoor! Wat kunnen ze eten…
Om 17.15 uur kwamen de jongste mini’s na hun eerste training op
de geur af. Ze hadden door de ramen al naar de lekkere pannenkoeken
gekeken, maar nu mochten ze zelf aanschuiven.
De feestmutsen bleven maar met pannenkoeken rond gaan, want
wat krijg je een trek van al dat volleyballen!
Ouders, nogmaals bedankt voor het bakken. Ze waren heerlijk!
Het was een leuke start van het nieuwe volleybal seizoen!

Hiep Hiep Hoera!
Gefeliciteerd allemaal!
NOVEMBER
1 Loes Duizer-Kisjes
Harald van der Sloot
2 Wim van der Veen
3 Stijn Held
4 Melie van ‘t Land
5 Julia Eijlander
Roelande Snapper
8 Liesa van Geresteijn
Paul van Roomen
9 Martin de Bruijn
Ries van Ginkel
Roy Schaap
10 Anne-Roos Berger
Annet de Kruijff
Theo Lammers
Jan Miedema
11 Martine Burgering
Tine van Ee
Noa Nikkels
Kevin van de Pol
ohan Pongers
12 Margreet van Egdom
Julian Nes
14 Connie Hooijer
Riko van Middendorp
Coen Versteeg
17 an van de Beek
20 Laura van Diermen
22 Annemiek van de Scheur
23 Michiel van de Beek
Nicky van Koesveld
Mijke Leersum
24 Thea Bakkenes
Gert-Jan Kardol
25 Lotte Pater
26 Wilbert Dekker
Arjan van Laar

28 Dianne van Donkersgoed
Kim Hartgers
Manon Hartgers
29 Gerwin van Beek
Yanissa Gijsbertse
Gerjanne Snellen
30 Frank Hendriks
DECEMBER
2 Annelies Blanken
Mariska Nab
Bart Rosendal
3 Lisanne Inkenhaag
5 Dominique Bronkhorst
Lian Zoethout-Schuiteman
6 Cor Vroon
7 Matthijs Velsink
10 Sander Willems
11 Manouk van Deuveren
12 Erika van der Veen
14 Melonie van de Brink
Joël Visser
15 Anne van Ee
Jarno Timmerman
20 Dirk Duizer
21 Huub Burgering
22 Elisa Klomp
24 Gertjan Kamphuis
25 Rita van de Broek
26 Harry Goor
27 Elvera Haanschoten
28 Gerard de Boer
Lisa van Nieuwenhuizen
Melinda Pater
29 Zoë van Harskamp
Roelien Metze
30 Marinda van den Brink
Ewoud de Jong
Francis de Lima

Een eervol afscheid
aarschijnlijk hebben de meeste leden van SSS het al wel gehoord of gelezen: onze eigen
Guus heeft een lintje gekregen! Veertien jaar lang is hij voorzitter van onze vereniging
geweest en heeft hij de meeste dingen in goede banen weten te leiden. Tijdens de laatste
ledenvergadering droeg hij officieel de voorzittershamer over aan Gert Dekker en kreeg Guus de
eredecoratie opgespeld.

W

Guus, die naar eigen zeggen ‘compleet verrast was’, had niets door van alle commotie die zich tijdens
de vergadering op de gang afspeelde. Zoals het een goede voorzitter betaamt, hielt hij de touwtjes
strak en legde nog één keer aan Johan Pongers uit hoe de begroting precies in elkaar stak toen Jan
en Pea Miedema ineens de vergadering kwamen verstoren met een ingezonden stuk. Langzaam ging
de deur van Sam Sam nog een keer open, waar toen de hele familie Veldhuizen en locoburgemeester
Hans van Daalen doorheen kwamen.
Als het lichtje nog niet brandde, ging het toen wel aan bij Guus. Met vochtige ogen luisterde hij naar
de toespraak van Van Daalen. Die de vele vrijwilligers die binnen SSS en de gemeente Barneveld
actief zijn prees. Dat er iets aan de hand was wist Guus wel, die op weg naar de sporthal zijn in
Amersfoort woonachtige dochter zag rijden. Maar ook dat vond hij niet heel raar, een link kon hij in
ieder geval niet leggen.
In de jaren dat Guus voorzitter is geweest, heeft onze vereniging landelijke bekendheid gekregen
door aan het begin van deze eeuw in zee te gaan met stichting Top Volleybal. Hierdoor werd SSS
tijdelijk een kweekvijver voor jong talent, zoals Joppe Paulides en Nico Freriks.
Voorlopig zijn we ook nog niet van Guus
Veldhuizen af. Hij blijft op aandringen van
de nieuwe voorzitter nog minimaal één
jaar lid van het algemeen bestuur.

De voorzittershamer wordt
tijdens de ledenvergadering door
Guus Veldhuizen overgedragen
aan zijn opvolger Gert Dekker.

Vakantiepret
Regen, koud, sneeuw en saai. Zo kan je vakantie eruit zien… Maar het hoeft niet!
Er worden namelijk weer allemaal leuke toernooien voor de jeugd georganiseerd!
Al jaren is het Scylla toernooi in Wageningen ontzettend populair onder de jeugd van SSS (Ik spreek
uit ervaring, hier moet je ooit een keer geweest zijn). Maar er zijn dus nog veel meer leuke toernooien!
Ondertussen zijn de eerste toernooien al geweest, maar niet getreurd! Er komen er nog genoeg.
Dus, als je zin hebt in een ontzettend leuk toernooi in de vakantie geef je op (met zoveel mogelijk
SSS’ers, dat vergroot de pret) en houdt onze naam hoog!
Voor meer info:
http://regios.nevobo.nl/index2.php?pid=1612&taalkeuze=1&newsid=3189
Leanne Takken

TweeSSSpraak
Volleyballen kunnen jullie allemaal wel,
maar zijn jullie ook beetje creatief?
Vul de volgende Tweessspraak in!
Naar aanleiding van de Koninklijke onderscheidingen
van Wim Wijnveen en Guus Veldhuizen:

"Twee ridders komen elkaar in de Sam Sam tegen,
zegt de ene ridder tegen de andere ridder .............."
De eerste keer helpen we je een handje met een voorbeeld:
"Twee ridders komen elkaar in de Sam Sam tegen,
zegt de ene ridder tegen de andere ridder:“
Lastig zitten op zo'n kruk in je harnas, vind je niet ?"
Mail je leukste en gekste uitspraken naar nieuwsssflitsss@live.nl
Alle tweeSSSpraken zijn terug te lezen in de volgende nieuwsssflitsss!

Altijd weer die teamgenoot die de ballen vergeet of juist iemand die elke week zorgt voor een enorme
fruitmand op de reservebank. Zo heeft elk team zijn rituelen en andere leuke en gekke kenmerken.
In deze Nieuwsssflitsss: Dames trim!

“We hebben zelfs een ‘lief en leed potje’ voor
als het even wat minder met één van ons gaat.”
u zou ik wel een heel boek over het geweldige Dames trim kunnen schrijven, maar dat is nu
niet de bedoeling. Dames trim bestaat op dit moment uit 16 dames met de leeftijd van 25 jaar
(Erika, die eigenlijk niet meer met ons meetraint,maar toch nog bij ons hoort) tot 61 jaar (Iet).
We zijn allemaal verschillende vrouwen, maar we kunnen het prima met elkaar vinden. Iedereen
mag zichzelf wezen!

N

De basis bestaat uit een zestal vrouwen die al meer dan tien jaar bij dit team volleyballen. Daarbij
gaan er soms wat vrouwen om verschillende redenen weg en komen er weer nieuwe speelsters bij.
Het is wel opvallend dat als wij vroeg trainen er veel aanmeldingen komen (er is nu zelfs een wachtlijst) en als we laat trainen er mensen afhaken en geen nieuwe speelsters bij komen. Het is bij ons
allemaal erg gemoedelijk en vrijblijvend hoewel we wel graag serieus trainen en een leuk partijtje willen spelen. Maar daar hebben we natuurlijk onze Jos voor! Hij is al jaren onze trainer en daar zijn
we erg blij mee. Het is te prijzen dat hij nog steeds vol goede moed ons wat techniek probeert bij
te brengen. Hij doet dat op passende wijze door bijvoorbeeld te vertellen dat we bij het smashen
moeten durven wachten, dus dat we rustig een kopje thee kunnen drinken en dan pas naar de bal
hoeven te lopen!
Wij spelen gemiddeld een keer per
maand competitie in Amersfoort. Op
een avond spelen we dan drie of vier
wedstrijden. Buiten dat we graag een
leuk balletje willen slaan, is het ook altijd gezellig. Tussen de wedstrijden
door komt er van alles op tafel zoals
koek, chips en nootjes en als afsluiting
nemen we een lekkere teamschotel. De
laatste drie jaar zijn we kampioen geworden. Na het kampioenschap promoveren we naar de hoogste klasse,
maar omdat dit niveau tot nu toe te
hoog gegrepen is voor ons, degraderen
we in januari en worden we in mei weer
kampioen. Het verschil tussen deze
klasse is namelijk behoorlijk groot. De
sfeer tussen de andere teams en de organisatie is erg gemoedelijk. We worden regelmatig gevraagd

om met een ander team mee te spelen. We vinden het heerlijk om daar te spelen en zij zien ons graag
komen. Bij Ome Jan, één van de organisatoren, hebben we een speciaal plekje!
Naast het volleybal organiseren we ook diverse andere activiteiten met elkaar zoals kerstbakjes
maken en een weekend weg. Dit jaar hebben we een huisje aan de weerribben gehuurd. We hadden
schitterend weer. Ondanks dat de knuten erg irritant waren, hebben ze het voor ons niet kunnen verknallen. We hebben onder andere een hele dag gevaren. Iet met een strooien hoed, Karin met haar
3 maanden oude zoontje en Alie aan het roer in de fluisterboot! Erika en Sylvia zaten samen in een
kano en zaten zo gezellig te kletsen en hadden er ondertussen een rap tempo in, voordat ze het in
de gaten hadden, waren ze uit zicht. Gelukkig hebben ze ons weer kunnen vinden. Het hele weekend is het echt lachen, gieren, brullen!
Ook drinken we soms een bakkie koffie bij een jarige en bij bijzondere gelegenheden worden we als
team uitgenodigd. Ik heb ze zelfs allemaal bij mij in huis aan het slopen, schilderen en behangen
gehad. Voor mij echt onvergetelijk. Het is altijd een dolle boel. We hebben zelfs een “lief en leed”
potje voor als het even wat minder met één van ons gaat. Ook in moeilijke tijden zijn we er dus
voor elkaar.
Tijdens de sponsorloop in het jubileumjaar hebben een aantal van ons meegelopen als oude bejaarden met daarbij een
verpleegster. Omdat de rondes voor hen
erg vermoeiend waren, hadden ze een
kleedje, thee en koekjes meegenomen. We
proberen ons altijd in te zetten voor de
vereniging.

foto’s: www.pieterglerum.nl
Toch is niet iedereen altijd even blij met ons.
Dames trim staat bekend om de moeilijke bestellingen
aan de bar. Een sinas, bier, cassis, twee thee, rode
wijn met een glas water, ice-tea, cola light en vier zakjes paprika chips en vier zakjes naturel chips.
Ikzelf ben bijzonder trots op ons team en hoop nog jaren met ze te kunnen volleyballen en leuke dingen
met elkaar te kunnen ondernemen! Dames Trim is het visitekaartje voor SSS!
Annie Struijs

Nieuwe leden
Ook dit seizoen zijn er weer een aantal nieuwe leden bij gekomen.
We stellen ze hier graag even aan jullie voor.

Dames 5 is versterkt door
Annemarie Hendriks-van Laar
Zij komt van SDS
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voor MC2
van boven naar beneden:
Chantal Jongentjes
Janine Wilbrink
en Larissa Bottenheft

Debby Gijsbertsen (links), Geralde van de Bunt en Joke Hahn (rechts)
komen van NVC en spelen nu bij ons in Dames 1

Bram Jaspersen (links) en Ewoud de Boer zijn
net begonnen met volleyballen en doet dat in JC2
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Marlien van der Slaa
is net begonnen met
volleyballen in MA2

Rohan Hendriks komt van DOS
en speelt dit seizoen in JA1

Ze is nieuw en
speelt in MC3:
Nathalie Udo
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Sandra Otse maakte een uitstapje naar
Scylla, maar is terug bij Dames 2

Last but not least: een heel stel nieuwe mini’s!!!

Heb jij tips, een gekke foto
of hebben jullie met het team wat
georganiseerd? Alles is welkom!
Mail naar: nieuwsssflitsss@live.nl

