
Van de voorzitter...

Een tijdje geleden werd ik gebeld met de vraag of de vereniging
wilde bijdragen aan een attentie voor de mini’s. Een aantal
enthousiaste SSS’ers vond dat deze jongste volleyballers het

verdienden om in het zonnetje gezet te worden. Maar, zo werd voor-
zichtig verteld, het plan was om eens iets te doen wat niet direct met
volleybal te maken had. Het idee was fluoricerende hesjes aan te
schaffen, voorzien van een paar flitSSSende kreten, b.v. volleyballer
op de fietSSS. Ik hoefde daar niet zolang over na te denken omdat ik
toevallig net bezig was met het onderwerp “veilige sportomgeving” en de hesjes daar prima bij vond
passen. Gelijk doen dus (maar wel na kort overleg met de penningmeester).

“Veilige sportomgeving” is de benaming die de Nevobo adviseert om de problematiek rondom
allerlei vormen van ongewenst gedrag (intimidatie, (machts)misbruik, discriminatie, pesten, ..)
binnen een sportvereniging bespreekbaar te maken en op de bestuursagenda te krijgen.
Binnen SSS is, zover mij bekend, gelukkig nog geen behoefte geweest aan een regeling op dat gebied
en laten we alsjeblieft met z’n allen proberen dat ook zo te houden. Maar het is naïef om te denken
dat deze zaken aan SSS voorbij gaan en daarom is er het een en ander in gang gezet. 
Ik ben heel blij dat Evelien Staal en Matthijs Graafland zich hebben aangemeld om als “verenigings-
contactpersoon” te willen optreden. In onderling overleg hebben we besloten niet al te uitbundig over
dit onderwerp naar buiten te treden. Het meest zichtbaar zijn de mededeling op de site en de publicatie
van een aantal omgangsregels in deze nieuwsflits en in SamSam. Op zich bevatten die regels niets
verrassends maar ik vind het belangrijk dat duidelijk is dat er binnen onze vereniging wel grenzen
bestaan, ook al hebben we het daar nooit over.
Iedereen, van jong tot oud, moet zich thuis kunnen voelen binnen onze vereniging.

De ALV heeft eind januari ingestemd met de verhuizing van het club(t)huis naar SSSportcomplex
De Meerwaarde. Dat was toch best een spannend moment want je mag dan zelf als projectgroep/
bestuur wel overtuigd zijn van de te nemen stap, dat wil niet zeggen dat de leden diezelfde mening
zijn toegedaan. Het is gelukkig prima verlopen en we zijn achter de schermen druk bezig met de
vervolgstappen. Er is een aparte site opgezet zodat iedereen de ontwikkelingen kan volgen, zie hiervoor
het onderdeel “nieuws” op de SSS-site.
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Tenslotte zijn we ook al weer bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het doet mij
deugd te kunnen melden dat het “bestuursteam” intact blijft. Zo’n stabiele basis geeft vertrouwen
in de toekomst en hopelijk motiveert het anderen om ook zijn of haar steentje bij te dragen. Want
zonder die inzet van de broodnodige vrijwilligers gaat het niet lukken om van SSSportcomplex De
Meerwaarde een gezellig club(t)huis te maken waar op alle niveaus en op bijna alle dagen van de
week, gevolleybald kan worden. 
Nu is mijn ervaring dat best veel mensen bereid zijn een handje te helpen, of zelfs nog meer, als ze
maar gevraagd worden. Maar ook dat het daarbij belangrijk is dat het systeem van de vrijwilligers-
punten goed functioneert. Daarom is het fijn dat Gepko Hahn heeft aangegeven de rol van vrijwilligers-
coördinator op zich te willen nemen, hier gaan we ongetwijfeld nog meer van horen. 

Gert Dekker

WATERLAND

Laatst vroeg het weer iemand aan me: “Wat heb jij toch met water, man?”,
duidend op mijn pseudoniem onder deze episteltjes.
Los van allerlei grammaticale woordspelingen en zo heeft uw schrijver ook wel
een bepaalde band met het water. Zo is hij geboren uit een Zeeuwse moeder
(afkomstig dus uit ZEE-land, hoeveel water wil je hebben) en in mijn leven ben ik daardoor al diverse
malen gekarakteriseerd als “halve Zeeuw én halve zool”. Die eerste kwalificatie heb ik dus zojuist
geduid en als jullie mijn vader zouden kennen zou je toegeven, dat ook de tweede kwalificatie aar-
dig in de buurt komt.
Ook kennen we in Nederland het waterland van de broek. Juist, Broek in Waterland. Inwoners uit dit
alleraardigste Noord-Hollandse plaatsje heten trouwens geen Waterlanders, maar Broekers.
Dat is logisch natuurlijk, want bij Waterlanders krijgen we weer heel andere gedachten. En dus willen
de Broekers niet als huilebalken door het leven gaan.

Waterlander is een typisch Hollandse naam voor traan. Maar wat graag bedienen mensen zich van
dit synoniem, want het klinkt zoveel leuker: “En ja hoor, daar kwamen de waterlanders !”, “Toen ze
haar dood gewaande broer weer zag, kon ze de waterlanders niet bedwingen”.  Dat klinkt toch wat
aardiger dan “barstte er een geschrei los” of “ was het janken niet meer te stoppen”.
Over tranen wordt overigens over het algemeen met wat prozaïsche bewoordingen gesproken. Je hoort
nooit zeggen, dat er een golf water uit het voorhoofd loskwam, maar veel lieflijker: Er vloeiden rijkelijk



tranen, een traantje kun je plengen (“Wat doe jij nou. O, ik zit even een traantje te plengen.”), tranen
wellen op in je ogen, je hebt vreugdetranen en tranen van verdriet (smaken verschillen(d)) of de
tranen staan nader dan de lach. Een traantje kun je wegpinken. Een eenmaal gevallen traan veeg je
niet af, maar droog je. Tranen komen soms ook niet alleen, maar met tuiten. En dan heb je nog de
woorden waarin traan wel voorkomt, maar die weinig of niks met oogvocht te maken hebben zoals
levertraan en traangas (hoewel).
Over welke tranen we het trouwens ook hebben, ze zijn altijd het gevolg van emoties.

En omdat ons geliefde volleybal een emotionele sport is (ik refereerde ooit aan opgewonden toe-
standen aan de voet van menig scheidsrechtersstoel), wordt ook, nét als in het gewone leven, bij SSS
soms gewaterlanderd (= nieuw, want net verzonnen werkwoord). Vreugdetranen bij blijdschap  (ge-
boorte, prijs in de loterij, promotie, kampioenschap) en van verdriet bij verlies (overlijden, ongeluk,
ziekte, degradatie). En dan nog een categorie, die uitsluitend uit persoonlijke emotie voorkomen: de
woedetranen en de tranen van het lachen.

Vrouwen huilen veel eerder en vaker dan mannen. Dat wordt gezegd. Een man mag niet huilen. Dat
wordt ook gezegd. Met beide stellingen waag ik het niet eens te zijn. Huilen lucht vaak erg op, weet
ik inmiddels uit eigen ervaring door wat draaien om de oren de laatste jaren. En dat is een heel prettige
eigenschap van waterlanders. Ik schaam me er niet voor dat te vertellen.

Er moet bij SSS de komende tijd dus maar eens heel veel gelachen worden, nog meer dan voorheen.
Er moeten vele tranen van het lachen geplengd worden, er moeten bakken tranen opwellen in kam-
pioensogen en er moeten zoveel vreugdetranen gaan vloeien, dat na een avondje sporten in de
Oosterbos niet alleen de douches moeten worden drooggetrokken, maar de hele zaal!

Dat is mijn wensje voor de komende tijd en met gunstige (kampioens)perspectieven van diverse
SSS-teams, denk aan Dames 5, Heren 4 en 6 en niet te vergeten onze uitstekende jeugdteams, moet
dat toch haalbaar zijn. En het enige team, dat voor degradatie dit jaar in aanmerking komt, speelt
al jaren in de kelder van de competitie, dus daar worden geen tranen voor gelaten. Bovendien wordt
daar altijd met zoveel plezier gebald, dat lachen tot de vaste oefenstof behoort.

Een groet met een lach dus van 

Waterman.





VERHUISBERICHT

D
e meesten van jullie hebben het ondertussen waarschijnlijk wel vernomen, maar we gaan
verhuizen! De hele vereniging gaat in een nieuwe sporthal aan de andere kant van Barneveld
spelen. 

Het duurt nog wel even voordat de hal klaar voor gebruik is. 
De verhuizing zal plaatsvinden op 1 oktober. 

Wat gaat er precies veranderen?
- Alle teams gaan in één complex spelen.
- Er komt een nieuwe kantine vanuit waar de wedstrijden makkelijk te volgen zijn
- De Oosterboshal en de nieuwe sporthal kunnen binnen Barneveld niet verder uit elkaar liggen.  

De een zal dus drie keer zo ver moeten fietsen, terwijl er ook leden zijn die naar huis kunnen rollen.
- Magen die in de kantine niet gevuld kunnen worden, hebben geluk. 

De Super de Boer en een snackbar zitten op steenworpafstand van de hal.

De nieuwe hal bestaat uit twee zalen, één zaal die te vergelijken is met de Oosterboshal. 
Hier kunnen drie teams actief zijn. De andere zaal is hoger en heeft een zwevende vloer. 
Zo mag heren 1 ook officieel competitie spelen. 



Vertrouwenspersonen

A
ls bestuur van SSS vinden we een veilige sportomgeving belangrijk. Ouders vertrouwen hun
kinderen een aantal uren toe aan onze vereniging en verwachten terecht dat we behalve een
sportieve omgeving ook een veilige omgeving bieden. Niet alleen voor onze jonge leden,

maar voor ieder SSS-lid geldt dat hij/zij kan vertrouwen op een veilige sportomgeving waarin niet
gediscrimineerd, gepest of geïntimideerd wordt. 

De vereniging heeft daarom een aantal omgangsregels geformuleerd die in de sporthal opgehangen
zijn in de vitrinekast. Om er zeker van te zijn dat ieder lid hier kennis van neemt publiceren we ze
ook  in deze Nieuwsssflitsss.

Daarnaast staat in het beleid van de NevoBo een dringend advies aan elke sportvereniging om een
vertrouwenspersoon aan te stellen.  Op scholen en in veel bedrijven is dat al een jarenlang bestaand
verschijnsel, maar ook steeds meer (sport)verenigingen zien de noodzaak daarvan in. Zo ook wij.
We zijn daarom blij dat Evelien Staal en Matthijs Graafland aangegeven hebben vertrouwenspersoon
van SSS te willen worden. Evelien is al vele jaren lid van onze vereniging geweest en ook haar
kinderen zijn SSS lid of waren dat voorheen. Zij kent de vereniging en veel van haar leden erg goed.
Matthijs is ook spelend lid van SSS geweest en is nog steeds zeer betrokken bij de vereniging als
verenigingslid. Zowel Evelien als Matthijs zijn werkzaam in het onderwijs. Iedereen kan bij één van
deze twee vertrouwenspersonen terecht als hij of zij dit nodig vindt. Zoals de naam al aangeeft is
vertrouwen verzekerd.

Matthijs: 06-20999317                     Evelien: 06-43126264



Iedereen die de vereniging bezoekt
onderschrijft de doelstellingen en het
huishoudelijk reglement van de vereniging
en houdt zich aan de omgangsregels 
die hiernaast zijn opgeschreven. 
Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij vinden afspraken over de manier 
van omgaan met elkaar belangrijk, omdat
iedereen zich prettig en veilig moet kun-
nen voelen. Dit kan alleen 
als je elkaar in je waarde laat en elkaar
met respect behandelt. Dit betekent dat
wij in onze vereniging alle vormen van 
ongelijkwaardige behandeling zoals, 
pesten, machtsmisbruik, discriminerende,
racistische, seksistische of (seksueel) 
intimiderende gedragingen of 
opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, 
ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle medewerkers, kinderen,
hun ouders of andere bezoekers, 
dat zij meewerken aan het naleven van
de omgangsregels. Niet alle zaken die 
anderen kunnen kwetsen, kunnen we in
regels verwoorden. Dan zouden het er
veel te veel worden. Dit wil natuurlijk
niet zeggen dat als iets niet genoemd
wordt, dit wel toelaatbaar is.

* Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is 
en discrimineer niet. 
Iedereen telt mee binnen de vereniging.

* Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.

* Ik val de ander niet lastig.

* Ik berokken de ander geen schade.

* Ik maak op geen enkele wijze misbruik 
van mijn machtspositie.

* Ik scheld niet en maak geen gemene grappen
of opmerkingen over anderen.

* Ik negeer de ander niet.

* Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

* Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, 
ik bedreig de ander niet, 
ik neem geen wapens mee.

* Ik kom niet ongewenst te dichtbij
en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

* Ik geef de ander geen ongewenste 
seksueel getinte aandacht.

* Ik stel geen ongepaste vragen
en maak geen ongewenste opmerkingen 
over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

* Als iemand mij hindert of lastig valt
dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. 
Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

* Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden 
en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan 
en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

OMGANGSREGELS
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CONTACTPERSONEN SSS:
Matthijs Graafland
m.graafland@gmail.com
06-20999317

Evelien Staal
estaal@solcon.nl

06-43126264



Metalpoint SSS JA1 door 
naar finale Open Club (14 mei 2011)

N
a lang te hebben gewacht was het dan eindelijk zover en kon Metalpoint SSS JA1 aan de slag
in de Oosterboshal tijdens de halve finale van de Open Club Kampioenschappen. Er waren
zoals we gewend zijn 2 poules van 5 teams gemaakt en de talenten uit Barneveld waren

ingedeeld in de zwaarste groep. Naast Pollux waren ook Sudosa, Alterno en Landstede de tegen-
standers van Metalpoint SSS JA1. 

De eerste wedstrijd startte om 10.00 tegen het ongeslagen Pollux uit de topklasse. Pollux had tot nu
toe in het hele seizoen 1 set verloren maar na 30 minuten en 2 verloren sets verder wisten de
Oldenzaalers hoe het volleyballen is tegen de talenten uit Barneveld. Pollux had geen enkele kans
(25-8 en 25-9) tegen Bart, Martin, Roy, Midas, Rohan, Bram (wat een talent!), Hanno, Michiel (altijd
goed!), Stijn en Rinaldo. 

De tweede wedstrijd werd tegen angstgegner Alterno gespeeld. Nog nooit werd er gewonnen van
Alterno maar vandaag kwam er een 1-1 stand op de borden maar scoorde Metalpoint SSS JA1 6 punten
meer dan Alterno. Een gelijkspel die bij een gelijke stand een overwinning zou worden en dus kon
er tevreden worden teruggekeken op deze wedstrijd. 

Na een goede lunch werd het tijd om warm te gaan lopen voor de match tegen de topvolleyballers
uit Assen. Sudosa levert al sinds mensenheugenis toppers in de jeugd af en vandaag was het niet
anders, maar wat kon kloppen bij de Barnevelders klopte tijdens deze wedstrijd. Roy werd de man
van deze wedstrijd, niet door zijn aanval maar door de perfecte passing, serveren en verdediging kon
het hele team alles laten zien wat het in huis had voor het massaal opgekomen publiek. Rond het
veld waar deze titanenstrijd werd geleverd was het bomvol en wat kon er genoten worden. Een puike
2-0 overwinning was wat er te vieren viel voor de talenten van Metalpoint SSS JA1. 

Door alle uitslagen was er nog één setje nodig tijdens de laatste wedstrijd tegen Landstede. De eerste
set verloren de Barnevelders nog tegen de Zwollenaren maar toen eenmaal het monster van Zwolle
(Twan Verseput) was bedwongen en de eerste set (25-20 verlies) al met een goed momentum werd
afgesloten was het raak in de tweede set. De beslissende set tegen Landstede werd met 25-13 winnend
afgesloten en het feestje kon losbarsten. 

De talenten uit Barneveld mogen zich door deze winst in de halve finale op 14 mei melden in Apeldoorn
om met 7 andere teams strijd te gaan voeren om wie zich Nederlandse kampioen 2010-2011 mag
noemen. U komt toch ook kijken? 



APRIL
3 Debby Gijsbertsen
4 Karin Versteeg-Taris
5 Mark Bakkenes
6 Corine Abraham-Schuld

Jacco van de Beek
Bianca Wateler

8 Lieke Hardon
10 René van der Linden
12 Sonja Elbers

Loes ten Napel
13 Partricia van Beusekom

Eva Miedema
14 Danny van de Heg

Erika van ’t Land
Anouk van de Scheur

15 Denise Gorter
Rijk Kelderman

17 Gerlinda van Ginkel
24 Tim Ham

Anne Roordink
Jan Staal

25 Bert Vinkenborg
26 Henk-Jan Ebbers

Marga van Halem
Hanneke Jansen

27 Bram Berger
Rinaldo Bouw
Geralde van de Bunt
Tessa Staal

28 Pam van den Broek
29 Julius Held

Ineke Lether
30 Frank Staal

MEI
1 Ria Hooijer

Annelinde Junte
Simone Nab

2 Barend Pul
3 Anna Marie Hendriks- van Laar

Ivan Knoester

4 Sander de Goeijen
Carolien Minnen

5 Julia de Bruijn
Martha Timorason

6 Joëlle van de Heg
8 Daniëlle Donkersteeg

Gert Schaap
9 Kees de Bruin
10 Martin Berger
13 Judith Kuiper

Sarah Nikkels
14 Mirella Boshuis

Elsbeth van der Woerd
15 Luuk Berger
16 André van Middendorp

Marcel Ruijterlinde
17 Cas Abraham

Roan Hendriks
Daan van de Scheur
Kristel Kuijpers
Midas Snoek

18 Nicky Feijen
Henk Geijtenbeek

20 Greet de Kruijff-Kraay
Wim Minnen
Johan Oosting

21 Esmee Glismeijer
Matthijs Graafland
Ronald van der Lubbe
Elisa Vermeer

23 Rens van Damme
Marilene de Goeijen
Noor Wingelaar

24 Anne Esser
25 Titsia Burink

Debby Leeftink
26 Albert Jan Drost

Peter Sieling
27 Jordi de Koning

Janine Wilbrink
28 Arjan van Dijk

Iris Vlastuin
30 Maartje van de Pol

Hiep Hiep Hoera!
Gefeliciteerd allemaal!



Van ‘t Bestuur...

Adreswijziging? Geef het tijdig door…
Adreswijziging of wijziging van het e-mailadres? Geef het aan ons door.
Jaarlijks (en soms meerdere malen per jaar) zendt het bestuur de leden post toe. Toch blijkt vaak dat
adressen niet kloppen, waardoor de post niet aankomt. Als je om wat voor reden dan ook verhuist,
geef het a.u.b. meteen door aan Johan Pongers van de ledenadministratie. Dit kan bij voorkeur per
e-mail naar ledenadministratieSSS@hetnet.nl.
Omdat we ook steeds meer digitaal communiceren, graag ook een wijziging van je email-adres aan
ons doorgeven! Op die manier kunnen wij onze ledenadministratie up to date houden!

Betrokkenheid van het bestuur bij alle leden
Als bestuur proberen wij zoveel mogelijk betrokken te zijn bij alle leden. De meeste van ons zijn
daarom ook regelmatig in de Oosterboshal te zien als speler, scheidsrechter of als publiek. Toch
kennen wij niet het wel en wee van alle leden, mede omdat er gewoonweg te veel leden zijn. Om als
bestuur meer betrokken te kunnen zijn, doen wij via deze Flitsss een beroep op aanvoerders, trainers
en andere betrokkenen. Als er bij een speler van een team zich iets voordoet, willen wij jullie verzoeken
dit te melden aan Jolanda. Hierbij kun je denken aan blessures, ziekte en ziekenhuisopname, maar
ook aan een (zoveel jarige) bruiloft, bepaald aantal jaren lid, enz. 
Daarom roep ik bij deze alle aanvoerders, trainers en andere betrokkenen op om te mailen naar
Jolanda (g.ederveen1@chello.nl) als je merkt dat iemand een kaartje verdiend! 

Info over de nieuwe sporthal
Nieuwsgierig naar de nieuwe sporthal??  
Neem eens een kijkje op deze site: https://sites.google.com/site/sssportcentrum/ 
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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 4!

De kennismaking met de dames van het 4e

D4 bestaat uit een mengeling van jong en oud. Wij spelen 2e klasse en kunnen goed meekomen.
Op dit moment staan we op de 4e plek. 

We hebben een enthousiaste trainer die ons een afwisselende training geeft. En als hij kan, coacht
hij ons ook, wat wij natuurlijk heel prettig vinden.
Hij is goudeerlijk en recht voor zijn raap. Dit maakt niet uit, want er zijn dames bij die hem goed feed-
back kunnen geven: ( echt waar??!!)! Voor de insiders onder ons: een bekende uitdrukking bij iemand
van D4 en men weet gelijk over wie het gaat!

Wij zullen onze teamgenoten  even voorstellen zonder ze bij naam te noemen. Jullie moeten zelf
maar uitvinden, over wie er geschreven wordt.

We hebben iemand in ons team zitten die hyperactief kan zijn, maar ze compenseert het door de
ballen door het midden keihard in te slaan!

Een slaapverwekkende wedstrijd; dat lijkt het soms als je naar haar kijkt tijdens het volleyballen..
Ze kan soms een hele wedstrijd door gapen. De gaap ziekte misschien? Of vindt ze de wedstrijd
“langweilig”? Tja dat blijft gissen...maar ondanks al dat gapen  is ze aardig bij de les en laat ze een
leuk potje volleybal zien!

We hebben een dame in ons
midden die met een wedstrijd
een smile van oor tot oor
heeft. Dit terwijl ze 's och-
tends als de haan kraait op-
staat en 's avonds rond zes
uur weer thuis is. Waar na ze
als een gek naar de hal sjeest
om ook nog te volleyballen.
Dat is pas mentaliteit!

En we verdenken een dame in
ons midden van doping,
maar dan met een averechtse
uitwerking. In het veld doet



ze soms zo relaxed. Aanvallen... daar hoef je toch niet voor te springen? Sjok...sjok...peace man...en
knallen de bal!
Tja, maar haar opslagen daarentegen zijn loeihard! 

Het tegenovergestelde is de dame die klein en heel beweeglijk is. Zij haalt alle ballen van de grond,
zij is echt de “snelle Jelle” van ons team!

Een stabiele factor in ons team? Ja die hebben we ook. Een dame waar je op kan bouwen. Zij kan
zowel op het midden als op buiten een aardig balletje slaan.

Een dame die linkshandig is hebben we ook. Als ze de bal goed raakt dan ramt ze de bal keihard in.
Daar is geen blok tegen bestand.

Er is nog een tweede kleine in ons midden. Ze kan net onder het net door!
Klein maar fijn! In het veld laat ze zich wel horen. Tja als spelverdeelster heeft ze die krediet!

Ook hebben we nog een tweede linkshandige. Zij is diagonaal, alleen al vanaf het begin van het
seizoen geblesseerd aan haar schouder. Maar met de thuiswedstrijden is ze er meestal bij om ons
aan te moedigen.

Last but not least: de laatste speelster uit ons team. Tja, wat moet ik daar over zeggen...
Zij is een lekkere chaoot, die om de haverklap wat vergeet. Ik zal niet in details treden! In het veld
is ze bloed fanatiek. Soms te... maar dan wordt ze door haar teamgenoten teruggefloten. Ze laat zich
ook goed horen, daar kun je niet omheen!

De dames spelen sinds kort met nieuwe shirts. De sponsor
van Dames 4 is niemand minder dan Autorijschool Paulette
waar al enkele dames hun rijbewijs hebben gehaald (of nu
nog aan het lessen zijn). Ook zullen er binnenkort bij de MA2
zulke mooie shirts met dezelfde sponsoring te bewonderen
zijn. Paulette heeft besloten om gelijk twee teams te voor-
zien van nieuwe shirts. Wij zijn daar uitermate blij mee en
hopen dat het voor de autorijschool wat extra klandizie op
levert!

Zoals jullie hebben gelezen: D4 is heel gevarieerd, maar wel een heel leuk gezelschap!

D4





Volleyballen, feesten en weinig slaap!

H
et lijkt misschien nog heel ver weg, maar het einde van het seizoen komt steeds dichterbij.
Maar niet getreurd, want ook daarna kun je nog heel veel volleyballen! Hou je van volleybal-
len, maar ook wel van een feestje? Dan zijn deze toernooien echt iets voor jou! Wij zetten er

een paar voor jou op een rijtje!

Het Meerdaags Jeugd Toernooi (MJT)
Elk jaar wordt er rond april/mei een ontzettend gezellig toernooi  georganiseerd in Doezum. Het toer-
nooi begint op woensdagmiddag en eindigt op zaterdagmiddag, kortom: vier dagen topvolleybal
en heel veel gezelligheid. Ieder jaar doen er zo’n 40 tot 60 teams mee in de categorieën:  jongens
en meisjes A, jongens en meisjes B en jongens en meisjes Top. Wil je meer weten over dit toernooi?
Surf dan even naar: http://www.mjt-doezum.nl/ 

Vershuys.com Peelpush volleybaltoernooi
In het weekend van 24, 25 en 26 juni organiseert volleybalverenging Peelpush uit Meijel voor de 25e
keer één van de gezelligste buitentoernooien van Zuid-Nederland. Tijdens dit toernooi verblijf je
met je team op een gezellig kampeerterrein vol volleyballers. 
Daarnaast zijn er twee leuke feestavonden en er wordt natuurlijk ook heel veel gevolleybald op topniveau.
Meer informatie kun je vinden op de site: http://www.peelpush.nl/toernooien 

Jeugdtoernooi ODI
Zo’n 2000 volleyballers komen elk jaar op dit oergezellige volleybaltoernooi af. Ook dit toernooi
staat in het teken van veel volleyballen en feesten en weinig slapen. Ook komen er veel enthousiaste
spelers uit andere landen zoals Frankrijk en Zwitserland  een weekendje volleyballen. Wil je meer
weten over dit leuke toernooi? Kijk dan even op: http://www.vc-odi.nl/index.php?id=6010100 

Geen zin om een heel weekend te gaan? Dan zijn deze toernooien misschien wel leuk voor jou!
Zaterdag 18 juni Heerderstrandtoernooi  
Zaterdag 2 juli Lunteren on the beach
Zaterdag 28 mei WISWA grastoernooi



Heb jij tips, een gekke foto
of hebben jullie met het team wat
georganiseerd? Alles is welkom! 

Mail naar: nieuwsssflitsss@live.nl


