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Van de voorzitter...
et zal niemand verbazen dat een aantal leden de afgelopen
maanden veel tijd hebben besteed aan de verhuizing van sporthal Oosterbos naar het Sportcentrum De Meerwaarde.
Allereerst moesten de weken tussen de zomervakantie en 1 oktober
worden ingepland voor de trainingen en de competitiewedstrijden.
Sporthal Oosterbos was niet langer beschikbaar voor de vereniging,
omdat TowerJumpers de nieuwe hoofdhuurder is geworden. In goed
overleg konden de Veluwehal en “good-old” Lijsterhof voor die weken
worden gebruikt en dat is vlekkeloos verlopen. Alleen dat er geen kantine was in de Lijsterhof was
een minpuntje, maar omdat Wim Wijnveen tegenstanders en scheidsrechters tijdig informeerde,
is dat goed opgevangen.
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Voor mij voelde dat traject op het laatst alsof we als bestuur drie keer examen moesten doen. Het
eerste examen was op 1 oktober, de zaterdag waarop SSS negen competitieduels in De Meerwaarde
had gepland. Het sportcentrum werd twee dagen daarvoor opgeleverd waardoor op de vrijdag alles
op alles moest worden gezet om de zalen en kantine op orde te brengen. Dat is met de inzet van
veel enthousiastelingen gelukt.
Dat nog niet alles goed functioneerde was op zaterdag duidelijk voelbaar. Het leek ‘s middags wel
een sauna in Sportcentrum De Meerwaarde. Maar er kon prima gevolleybald worden en ook de kantine
was open. Ik heb vanaf dat moment voortdurend vanuit allerlei hoeken welgemeende felicitaties
mogen ontvangen over de prachtige nieuwe thuisbasis van SSS. “Daar mogen jullie wel trots op zijn”,
nou dat zijn we zeker!
Het tweede examen betrof de daarop volgende week waarin de trainingen van start gingen met
gelijktijdig de bardiensten (en sluitrondes) in de kantine. Ik maakte zelf toen gelijk kennis met het
strenge regime dat binnen De Meerwaarde geldt op het gebied van wandversieringen. Nagenoeg alle
posters en provisorische aanplakbiljetten bleken ‘s maandags te zijn verdwenen. Dit bleek, net als
in de school, streng verboden te zijn... Dit geeft een beetje de sfeer aan waarin alles wordt opgepakt:
we doen het goed of we doen het niet. Wij krijgen als SSS dus nog de beschikking over een aantal
publicatieborden om onze posters aan te bevestigen en dat wordt dan weer goed geregeld. Voor
iedereen is het de eerste weken zoeken naar de nieuwe manier van doen. Waar kunnen de sleutels

opgehaald worden? Hoe werkt de kassa? Hoe moet worden afgesloten? etc. etc.. Heel belangrijk is
daarbij dat de barcommissie heeft besloten de opzet een stuk simpeler te maken dan in SamSam,
eigenlijk kan een kind de was doen.
Het laatste examen betrof de eerste thuiswedstrijd van Heren 1, toch een beetje het paradepaardje
van de vereniging en de grote publiekstrekker. Hoeveel publiek zou er op af komen en kunnen we
dat huisvesten? Er is veel werk aan vooraf gegaan om de tribunes uit sporthal Oosterbos geschikt
te maken voor De Meerwaarde, maar ze hebben hun nut bewezen.
Vanzelfsprekend is het prachtig om de enthousiaste verhalen te horen over de demping in de vloeren
en de hoogte van de A-hal. Als volleybalvereniging doe je het daar toch om. Maar het is net zo leuk
om te horen welke gezelligheid de nieuwe kantine uitstraalt en hoe uitgebreid de keuken is ingericht.
Volgens mij hebben we dan alles in huis om er een perfecte thuislocatie van te maken…
En dan doet het me heel veel plezier dat de nieuwe
naam van de kantine is geworden: CheerSSS.
En waarom dan, zullen de jeugdigen onder ons zich
afvragen. Nou, dat heeft alles te maken met een
tv-serie uit de jaren 80 van de vorige eeuw over een
bruine kroeg met de naam Cheers.
Ik hoop dat we er met z’n allen in slagen het
CheerSSS gevoel in de nieuwe sportkantine van De
Meerwaarde te krijgen, ik doe er in ieder geval mijn
best voor en ik hoop dat dit voor iedereen geldt.
(En Elles: hartelijk dank voor het ontwerp)
Tenslotte wil ik iedereen die zijn of haar steentje de afgelopen tijd heeft bijgedragen om van alles te
regelen rondom De Meerwaarde, hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet, of het nu veel of weinig is
geweest, lukt het niet om als vereniging zulke grote stappen te zetten. Van jullie moeten we het hebben,
nogmaals dank hier voor.
En tussendoor vond ook de ledenvergadering nog plaats waarbij tussen betrokken leden interessante
discussies werden gevoerd die opvolging behoeven.
Tijdens de ALV zijn enkele vrijwilligers bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren. Greet de Kruijff
voor het jarenlang bijhouden van de zaalplanning en de tijdrovende factuurcontrole, Edith van der
Woerd, Marion en Rijk Zwetselaar voor de werkzaamheden rondom SamSam in de afgelopen acht jaar.
En Henk Erkes ontving - tot zijn verbazing - de prestatiebeker voor de manier waarop hij al jarenlang
op de achtergrond de financiën van SSS beheert.

Gert Dekker

EER
Ik wil het deze keer eens met jullie hebben over eer. Een simpel woordje van slechts
drie letters maar met een betekenis en toepasbaarheid van heb ik u daar.
Ik kwam er op, doordat het mij de laatste tijden opviel, dat de factor eer bij sportlieden, en dan met name de proftak, dus lui die er voor betaald krijgen, ver te zoeken is. Ik baseer dat
dan op hetgeen mij op de buis tot in detail wordt voorgeschoteld. En wat word ik dan gewaar: De
spits, die een wereldgoal maakt bij het voetballen, draait zich om en kijkt met een gezicht als heeft
hij net gehoord, dat zijn schoonmoeder komt inwonen om van haar eczeem te genezen. Juichen ho
maar. Blij zijn, ho maar. Zich vereerd voelen om dat voor zijn club te mógen doen, ho maar.
En dan heb ik het nog over de milde variant van vreugde-uiting. Want minstens zo in is ‘t om de hoekvlag
uit de grond trekken en in tweeën te breken, een of meer reclameborden aan gort schoppen en het
publiek verrot te schelden, waarbij hij er en passant aan voorbijgaat, dat de laatste twee categorieën
mede zijn meer dan riante salaris bij elkaar schoffelen. Ik moet daarbij niet vergeten te vermelden,
dat het haast altijd om mannen gaat, die zich zo gedragen. Bij vrouwen lijkt de blijheid na een winnend
punt of een gewonnen titel meer gerelateerd aan plezier en voor de eer (ze hebben ook hun goede kanten).
Eer kent diverse betekenissen. Reeds in een van de eerste geschriften, de bijbel, kwamen we het woordje
al tegen, zoals bijvoorbeeld in de Tien Geboden, waarin onder meer het gebod (even in eigen woorden)
“eert uw vader en uw moeder” voorkomt , een gebod, wat bij ons thuis vroeger nogal eens geïnterpreteerd werd als “eerst uw vader, dan uw moeder”, maar dit terzijde.
Eren betekent in dit geval het op een voetstuk plaatsen, hoog aanzien toedichten.
Eer heb je ook in de betekenis van “voordat”. Dus: “Eer het zover was, ging men eerst over tot het
eren van de jubilarissen.” Ook in vele samenstellingen komen we eer tegen, zoals bij eerbied, eerherstel, eergevoel, eerbaar en eerlijk, waarbij het eer - deel van het woord meestal slaat op reputatie.
Je kunt iemand voor een deel eren, maar ook vol eren, wat iets anders is trouwens dan volleren.
Tevens kun je het origineel, maar desnoods ook de kopie eren, niet te verwarren met kopiëren.
Eer kan je te beurt vallen, kan je betoond worden (bijvoorbeeld aan je groeve, dan is het trouwens
ook gelijk de laatste eer), soms is er geen eer aan te behalen, dan weer doet het zijn naam geen eer aan,
je tast eens iemand in zijn eer aan, uiteraard naar eer en geweten, dan weer moet je de eer redden,
kortom: Eer wie eer toekomt. Bent u er nog?
Waar het mij deze keer vooral om gaat: Waar blijft de eer om voor je club te kunnen uitkomen, in
ons geval te volleyballen?
Als je net als ik in Heren 8 speelt is de Olympische gedachte (meedoen is belangrijker dan winnen)
er met de paplepel ingegoten, dus daar hoef ik niet uit te leggen, dat het toch gewoon leuk is om in
dezelfde kleur shirtje en broekje eens in de zoveel tijd uit te komen onder de naam en voor de eer
van je vereniging. Dat spreekt voor zich. Punten haal je niet voor jezelf, maar voor SSS, toch?
En aan agressie na een gewonnen of verloren punt doen we sowieso niet mee, niet ten opzichte van
de tegenstander, de scheids- en/of lijnrechters of publiek. Zoiets doen we bij SSS gewoon niet.
Ik wens iedereen en dus ook de club desondanks dit jaar veel eer - ste plaatsen toe.
Met vooral heel veel plezier in onze prachtige nieuwe accommodatie.
Waterman.
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DE EERSTE WEDSTRIJDEN IN DE HAL
et was heet, enorm heet in de nieuwe hal. Onwennig kwamen alle teams een kijkje nemen,
voor het vertrek naar hun eigen wedstrijd of om er zelf te spelen. Waarschijnlijk was het in
elke hal warm, maar in de nieuwe Meerwaarde was het helemaal om te stikken.
Logische reden hiervoor is dat de airco het nog niet deed, maar stiekem misschien ook wel omdat
alle teams stonden te trappelen om de velden in te wijdden.
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Ook op de tribune was het goed vol. Ouders, vrienden en familie en andere belangstellenden namen
de kans om ons nieuwe thuis eens goed te bekijken. Ondanks de bijna onhoudbare temperatuur
bleef het de hele dag druk. Helaas was het niet een hele positieve dag voor SSS, van de negen
thuiswedstrijden zijn er maar vier gewonnen. Al, hebben die ploegen ook wel heel veel punten in hun
zak gestoken: Jongens A1 en de meiden B1 wonnen met 4-0.

WEBSITE
De website van de vereniging is aan een opknapbeurt toe.
Om ons daarbij te helpen zijn we op zoek naar iemand die ervaring heeft
in het bouwen van websites op basis van Joomla!.
Heb jij die ervaring en vindt je het leuk om mee te werken aan de nieuwe
site, aarzel dan niet om contact op te nemen met Gert Dekker (email: gert.dekker@gmail.com)

IN HET NIEUW(E) TASJE
Dames 4 en de meiden A2
hebben dit seizoen nieuwe tassen
van hun sponsor Autorijschool
Paulette gekregen.
Meiden, jullie zien er nu super
professioneel uit!

Bedankt Autorijschool Paulette!!

•
•
•
•
•
•

Sfeervol ingericht restaurant
Vele exclusieve specialiteiten
Ruimte voor ca. 110 personen
Voldoende parkeergelegenheid
Feest in huis? Denk aan onze partyservice
Chinees-Indisch Kantonees Buffet
bij u thuis bezorgen!

Schoutenstraat 26 • 3771 CJ Barneveld
Tel. (0342) 41 63 65 • Fax (0342) 42 11 18

OUDERWETS GEZELLIG
l een aantal weken voor de officiële opening vroeg de activiteitencommissie iedereen om een
leuke naam voor de nieuwe kantine in te leveren. De laatste week maakten ze een poll, waar
CheerSSS uitgekomen is. Vooral voor de oudere leden een hele herkenbare naam.

A

Op de dag zelf werd er eerst enorm veel gevolleybald, in de nieuwe knalgroene SSS-shirts. Een paar
enthousiaste dames zaten deze bij de ingang te verkopen. Ter ere van de Wereld Eidagen werden
buiten hamburgers met ei verkocht en was chefkok Huib Oudshoorn mini van de week. Hij mocht
de eerste bal van de wedstrijd spelen. Na afloop ging hij rond met zelfgemaakte gevulde eitjes.
Na afloop van de wedstrijd was er weer een gezellig ouderwets gezellig SSS-feest in de nieuwe kantine.

Holland Parket
Beschikt over een breed assortiment met prachtige
vloeren! Van de bekende merken tot eigen productie,
u vindt het bij Holland Parket.

Holland parket is al ruim 20 jaar dé expert op het gebied van vloeren met een eigen team van ervaren parketteurs. Wij
hebben tevens een uniek assortiment verouderde vloeren. Daarnaast zijn wij experts op het gebied van parket, laminaat,
plankenvloeren, kurkvloeren, woongrind, onderhoud, reparatie, renovatie en vloerverwarming.
Onze drie ﬁlialen beschikken over een ruim assortiment vloeren en onderhoudsmiddelen. Kom gerust langs en laat u
geheel vrijblijvend informeren of kijk vandaag nog op hollandparket.nl!

“Al meer dan 20 jaar
dé houten vloeren
specialist van Nederland”
Al onze aanbiedingen en acties zijn ook te vinden op onze website www.hollandparket.nl
Ede Vening Meineszstraat 2
T 0318 - 621 572

Amersfoort Kamp 37
T 033 - 475 55 01

Bussum De Clinge 3
T 035 - 692 12 67

Van de vrijwilligerscoördinator…
oeveel punten krijg ik voor het draaien van een bardienst, aan wie moet ik dat doorgeven,
waar kan ik dat zien, wanneer krijg ik de bijdrage uitbetaald, etc. Volgens mij zijn dit
herkenbare vragen voor de meeste leden. Met dit stukje in de NieuwSSSflitSSS hoop ik als
nieuwe vrijwilligerscoördinator wat meer duidelijkheid te geven over het vrijwilligersbeleid van SSS.
In maart ben ik, Gepko Hahn, op verzoek van Gert Dekker vrijwilligerscoördinator geworden en na
mijn eerste gesprekken met Gert viel ons allebei vooral op dat er veel onduidelijkheid bestond op
meerdere terreinen. Het is echter een hele opgave om in je eentje een beleid uit te stippelen. Daarom
heb ik Martin de Bruin gevraagd mij te helpen en hij kwam met een positief antwoord.
Ons werd gevraagd om een vrijwilligersbeleid uit te zetten, verspreid over drie termijnen. We hopen
zo snel mogelijk de drie doelen voor de korte termijn af te ronden: duidelijkheid scheppen over de
vrijwilligerspunten, taken rondom de bar bij De Meerwaarde organiseren en een inventarisatie van
vrijwilligers maken. Over de laatste twee punten kan ik kort zijn: Guus Veldhuizen heeft inmiddels
al een barrooster op de website gezet en binnenkort kunnen alle leden een enquête verwachten
waarmee wij de vrijwilligersactiviteiten willen inventariseren. Het is echter wel aan te raden om van
te voren per team af te spreken wie wanneer een bardienst draait.
Om duidelijkheid te scheppen over de vrijwilligerspunten hebben we de activiteitenlijst uitgebreid
en geüpdatet. Hierop is te zien is welke functies er zijn en hoeveel punten een activiteit oplevert. Deze
lijst komt zo snel mogelijk op de website te staan of op een aparte website voor de vrijwilligersactiviteiten waar aan gewerkt wordt. Het minimum aantal punten om een vrijwilligersbijdrage terug
te krijgen blijft op 60 punten staan. De vrijwilligersbijdrage wordt vervolgens in de loop van het
volgende seizoen uitgekeerd. Dus als je in het seizoen 2011/2012 genoeg punten verzamelt, krijg je
de bijdrage hiervoor na de zomer van 2012 terug tijdens het nieuwe seizoen. Dit is meestal ergens
in november.
De meeste activiteiten zijn seizoensfuncties, zoals trainer, bestuurslid of commissielid. Voor bijvoorbeeld een wedstrijd vlaggen of fluiten of een bardienst draaien kan je per keer punten krijgen. Het
is de bedoeling dat de activiteitenlijst dus op een website komt te staan, zodat je kunt zien welke
functies al bezet zijn, maar ook voor welke jij je kan aanmelden. Aan een website voor het aanmelden
van activiteiten wordt hard gewerkt. Hierop kan een uitgevoerde activiteit ook gemeld worden en kan
ieder lid zijn behaalde punten zien.
Iedereen wordt individueel verantwoordelijk voor het aanmelden van zijn/haar activiteiten op de
website. Als je bijvoorbeeld een bardienst hebt gedraaid, dan kan je dit vervolgens aangeven op de
website. Hoe dit precies in zijn werk zal gaan, zal nog uitleg over komen als het zover is. Misschien
denk je nu: wie controleert dat de activiteit wordt uitgevoerd? Voor de seizoensfuncties is dit geen
probleem, want die liggen vooraf vast. Bij de overige functies gaat het om een stukje vertrouwen en
dat is volgens mij geen probleem binnen deze hechte vereniging.
Martin en ik hebben er in ieder geval vertrouwen in dat het goed zal komen en hopen ook zo snel
mogelijk de website aan alle leden te kunnen doorgeven en uitleggen. Suggesties zijn meer dan welkom
en die kunnen jullie net als vragen mailen naar vrijwilligersss@hotmail.com of Martin en mij gewoon
even aanspreken.
Hartelijke groeten, Gepko Hahn en Martin de Bruin

H

PODO-POSTURAAL THERAPEUT
PODOLOOG
M. F. van Middendorp-Kap
H. van Dasselaar

Wencopperweg 16
3771 PP Barneveld
Tel. 0342-418376

Lid OPF
Lid Voetplus

GLASVEZEL
Zoals bij velen al bekend is loopt er momenteel een actie
van Reggefiber in Barneveld en Voorthuizen voor de aanleg
van glasvezel.
Als tenminste 30% van de huishoudens in Barneveld en Voorthuizen vóór 11 december een glasvezelabonnement afsluit, gaat het glasvezelnetwerk er ook echt komen.
Bent u enthousiast over glasvezel?
Help onze vereniging en vul dan op het deelnameformulier clubcode 3 in. Met elke aanmelding voor
een glasvezelabonnement stroomt er dan 10 euro naar de verenigingskas van SSS.
Deelnameformulieren zijn af te halen in de kantine.

‘WAT EEN TEAMSPIRIT’
et drie nieuwe speelsters in de gelederen was het voor Dames 1 aan het begin van dit
seizoen even wennen, zowel in het veld als daar buiten. Om elkaar beter te leren kennen
(en zo als team beter te worden) stond er al vroeg in het seizoen een teamavond op het programma. Op zaterdag 3 oktober was het zover: na de eerste thuiswedstrijd ging de avond van start.
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Deel 1 van de avond bestond uit samen eten. Niets kokkerellen of luxe diners, maar ‘gewoon’ pizza.
Tien pizza’s werden er afgehaald, terwijl we met Rob erbij met z’n elven zijn. Wat ging hier mis?
Al snel werd duidelijk dat de pizza van Rob er niet bij zat. Het probleem werd snel opgelost en ook
Rob kon van een heerlijke maaltijd genieten.
Om deel 2 van de avond te halen moesten we op volle snelheid naar Amersfoort. We kwamen
terecht op een open plek in een bosrijk gebied. Maar, in the middle of nowhere zijn geen toiletten.
Een paar struiken zorgden voor een prima vervanging. Daarna ging de activiteit van start. Ingrediënten:
10 vrouwen, 1 coach, elf kratjes, een hoop touwen en een aantal lange houten palen. Gooi dat allemaal door elkaar heen en een activiteit ter bevordering van de teambuilding is geboren! Een hoop
gegil, gelach en slechts een paar minuten later stond ons bouwwerk. Zelden had de instructeur de
opdracht zo snel uitgevoerd zien worden, en ook onze constructie was uniek. Wat een team!
Na een heerlijk drankje en hapje bij kaarslicht op de aanwezige kratjes vertrokken we richting de
Veluwehal. Hier was de laatste activiteit van de avond: bowlen. Rijk voegde zich gelukkig bij deze
activiteit ook bij het team. Er was maar een doel voor de tien vrouwen: winnen van Rob! De eerste

ronde lukte dit. Maar liefst drie vrouwen eindigden boven de trainer, die ietwat beteuterd
keek. Dat Rob de tweede ronde bovenaan
eindigde maakt niet uit, want die ronde werd
niet uitgespeeld.
De dames uit Nijkerk zorgden ervoor dat
Rob veilig thuis kwam: wat een teamspirit.
Dat er rond die tijd een stijgende lijn in ons
spel kwam, is waarschijnlijk geen toeval.
Tot in de hal!
Groetjes, Dames 1

Wedstrijdssponsors
BMC/SSS Heren 1
www.topvolleybalbarneveld.nl

CREATORS OF INTEGRATED BUSINESS

DRUKKERIJ

www.vanedendruk.nl

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: Heren 9!

”Prestatie is wel degelijk belangrijk!”
ls er op een verjaardag gevraagd wordt of je nog volleybalt, dan zeg ik altijd:” Ja.”
Ze vragen soms door of je ook nog competitie speelt en dan zeg ik ook: “ Ja. Op maandag
trainen en op donderdag competitie in Barneveld.” In welk team is dan de volgende vraag:
“In heren 9.” De vragensteller vult dan meestal zelf in: “Zeker een gezellig team en vooral voor de
derde helft. Heeft SSS nog lagere teams?” ”Nee we zijn de laagste.”

A

”Oh, dus de prestatie is niet meer zo belangrijk!”
“Nee mis. Het is wel gezellig, maar de prestatie is wel degelijk belangrijk. We spelen namelijk derde
klasse en kunnen ons altijd prima handhaven in de middenmoot.”
Op het moment van schrijven staan we zelfs, na 1 verloren en 4 gewonnen wedstrijden, op de tweede
plek. Het gaat gewoon goed en we zijn er trots op. We zitten met heren 8 en 7 in dezelfde klasse en
met een beetje inzet kunnen we zelfs dit jaar promoveren naar de tweede klasse.
De reden van deze prestatie zal ik proberen te omschrijven door onze spelers met kun kwaliteiten
op een rijtje te krijgen in een willekeurige volgorde.
Eerst onze trainer:
Johan Pongers, 65 plusser, 2 meter 3 lang. Bekend van zijn lengte. Hij is jaren de langste Barnevelder
geweest en heeft in het verleden nog in heren 1 gespeeld. Zijn trainingstof bereidt hij minutieus
voor en met een stopwatch en een schema houdt hij ons in zijn eigen tempo bezig. Als hij zelf meespeelt in de training geeft hij vooral anderen de schuld van zijn eigen missers. Meestal is hij aanwezig
bij onze wedstrijden en hij staat aan de bar vooral bekend om zijn chocolademelk bestellingen.
Buitenaanvallers:
Gert Jan Kardol, dertiger, 1 meter 90 lang en speelt al meer dan 5 jaar in ons team. Springt nauwelijks
en slaat alles diagonaal. Zijn slag is keihard, met name zijn service. Houdt niet van aanwijzingen en
hij komt ook als hij eigenlijk niet staat opgesteld. (Ons team is zo groot en daarom hebben we een
speelschema om iedereen een gelijk aantal wedstrijden te laten spelen.)
Henk Erkes, net vijftig, 1 meter 95 lang, linkshandig, speelt al zeker 5 jaar in ons team. Kan ook op
het midden en is door zijn linkshandigheid moeilijk af te blokken. Zijn service mag er ook zijn.
Tijdens de training valt hij vaak erg ongelukkig en wij denken altijd dat het zijn laatste training is.
We krijgen vaak grappige en mooie mailtjes van hem. Heeft ooit een grote geldprijs gewonnen in
een loterij en won dit jaar ook de prestatiebeker bij onze club.
Gerhard Pater, ruime dertiger, 1 meter 75 lang (waarschijnlijk onze kleinste speler), is meestal
libero. Tijdens aanwijzingen in de wedstrijd weet hij het altijd beter. Hij is pas op zichzelf gaan
wonen in een mooi appartement aan de Schoutenstraat. Moet altijd lang werken en had als eerste
een IPhone.

Middenmensen:
Gert van Dijk, 65 plusser, 1 meter 97 lang en speelt wel eens niet in ons team. Kan door zijn lengte
zijn bewegelijkheid camoufleren en hij hoeft alleen maar een hipje te maken bij het blok of aanval.
Zijn bijna onderhandse service wordt zwaar onderschat. Deze service werd door het Tsjechische
nationale team in 1969 geïntroduceerd.
Huub Burgering, 60 plusser, 1 meter 85 lang. Speelt zeker 10 jaar in ons team. Is aanvallend sterk en
kan vooraf bepalen waar hij moet blokken. Heeft erg veel inzicht. Heeft ook in heren 1 gespeeld in
zijn jonge jaren. Verdedigt nooit aan het net. Schreeuwt altijd tegen de speler die de fout maakt.
Jan Miedema, 65 plusser, 1 dag ouder dan Johan, 1meter 83 lang, staat zeker 10 jaar al in dit team
op het midden vooral omdat niemand anders het wil. Heeft soms een goede pass, soms een goede
aanval en soms op belangrijke momenten een slechte service. Heeft vooral met zelfvertrouwen te
maken.
Buitenaanvaller/libero:
Talip Uzun, half twintiger, de jongste van ons team en 1 meter 76. Heeft een niet te blokken aanval
door het boogje over het blok. Is verdedigend zeer snel en speelt haast alles bovenhands.
Na de wedstrijd direct naar huis.
Buitenaanvaller/spelverdeler/libero:
Albert Feijen, bijna zestiger, 1 meter 85 lang en haalt ook de 5 jaar in ons team. Heeft een blessuregevoelige warming-up en is als verdediger spectaculair in zijn valpartijen. Heeft een harde aanval als
hij lukt en zijn service mag er ook wezen. Moet vaak vergaderen.
Spelverdelers:
Rob van Bekkum,(nee niet de fotograaf) 65 plusser en nog bijzonder atletisch. Misschien daardoor
wel vaak geblesseerd. Speelt zeker langer dan 5 jaar in ons team. Is vaak met vakantie en krijgt de
ballen beter op het midden dan hoog aan de buitenkant. Heeft een speciale kijk op ambtenaren en regels.
Henk Bolster, jonge vijftiger, 1 meter 73 lang en ook atletisch. Motiveert zijn medespelers soms
nogal demotiverend. Kan best een paar klasses hoger spelen en is een echte winner. Hij heeft nu een
knieblessure en wacht op een kijkoperatie.
Wim van de Hoorn, jonge zestiger, 1 meter 80 lang en zijn specialiteit is het spelen met 1 arm. De
korte service kan angstig dicht over het net gaan en de warming up doet hij vast thuis achter zijn
bureau. Zegt dat hij nooit mails leest en is de aanstichter tot consumeren van schalen patat.
Meetrainer:
Rijk Kelderman, jonge vijftiger, 1 meter 90 lang en moet tijdens de training alle posities innemen.
Vooral bekend als scheidsrechter, manager dames 1 en als waardevolle vrijwilliger, met name bij het
mini volleybal.
Er staan geen foto’s bij maar als je dit gelezen hebt dan zijn we zo slecht nog niet en hebben we zeker
een historie bij onze club.

DE TALENTEN VAN DE TOEKOMST
ZITTEN IN: DE MINI’S

S

MINI’S

amen zijn we een grote en succesvolle vereniging. Maar als je in de hoogste teams kijkt, zie je
dat er heel veel spelers in zitten die niet altijd bij SSS gezeten hebben. In Heren 1 speelt bijna
niemand die als mini al in Barneveld speelde en bij Dames 1 is de helft import. Een goede
doorstroom vanuit de jeugd is belangrijk om zo goed te kunnen blijven presteren. En die doorstroom
start bij de mini’s. Dit zijn misschien wel de talenten van de toekomst:

Naam: Lars van Diermen
Leeftijd: 7 jaar
Op welke school en in welke groep zit je?
Basisschool de Branding; in groep 4
Hobby’s (naast volleybal): Buiten spelen
In welk team zit je en met wie? Mini 11 met Eva, Felice, Alessio en Sam.
Sinds wanneer zit je op volleybal? Dit is mijn eerste jaar.
Waarom ben je op volleybal gegaan?
Omdat bijna mijn hele familie erop zit.
Wie is je trainer en wat vind je van hem/haar?
Laura en Janine en ze zijn goede trainers.
Wat vind je leuk op trainen (leukste oefening)? Tikkertje
Moeilijkste tegenstander? Scherpenzeel (Set Up ’69).
Leukste volleybalmoment? Toen ik een keer gewonnen had.
Wat vind je moeilijk aan volleybal? Als de trainer een bal over het net gooit en dan moet je met nog
iemand de bal vangen en toetsen (onderhands spelen).
Vertel eens over je laatste wedstrijd: Verloren van SSS 10, want het ging niet zo goed.
Wie vind je de beste volleyballer? Paul van Roomen
Word je kampioen dit jaar? Denk het niet.

Naam: Felice Koetsier
Leeftijd: 7 jaar
Op welke school en in welke groep zit je? De Spreng in groep 4.
Hobby’s (naast volleybal): Ballet en jazzdance.
In welk team zit je en met wie? Mini 11, samen met Eva, Alessio, Lars en Sam.
Sinds wanneer zit je op volleybal? Dit is mijn tweede jaar.
Waarom ben je op volleybal gegaan? Omdat ik het heel leuk vind.
Wie is je trainer en wat vind je van hem/haar? Janine; en ze is heel erg lief.
Wat vind je leuk op trainen (leukste oefening)? De bal onder je benen door
laten stuiteren.

Moeilijkste tegenstander? Oudere kinderen.
Leukste volleybalmoment? De clinic met Heren 1.
Wat vind je moeilijk aan volleybal? De bal om je heen laten stuiteren.
Vertel eens over je laatste wedstrijd: We hebben vier keer (vier sets) verloren vandaag.
Wie vind je de beste volleyballer? Johan Oosting.
Word je kampioen dit jaar? Nee...

MINI’S

Naam: Frank Hendriks
Leeftijd: 9 jaar
Op welke school en in welke groep zit je? De Bron in groep 6
Hobby’s (naast volleybal): Tafeltennis
In welk team zit je en met wie? Mini 5 - Bram, Jelle, Kiki, Isabo en Janine
Sinds wanneer zit je op volleybal? 2010
Waarom ben je op volleybal gegaan? Het is leuk
Wie is je trainer en wat vind je van hem/haar? Rosanne - wel leuk.
Wat vind je leuk op trainen (leukste oefening)? Tikkertje
Moeilijkste tegenstander? Nijkerk (N.V.C.)
Leukste volleybalmoment? Wedstrijden spelen
Wat vind je moeilijk aan volleybal? Niet veel.
Vertel eens over je laatste wedstrijd: Het was heel spannend.
Wie vind je de beste volleyballer? Mijn broer Alwin (Jongens A1)
Word je kampioen dit jaar? Ja!

Naam: Bram Berger
Leeftijd: 10 jaar
Op welke school en in welke groep zit je? De Bron in groep 7.
Hobby’s (naast volleybal): Voetbal.
In welk team zit je en met wie? Mini 5, met Frank, Isabo, Kiki, Janine en Jelle.
Sinds wanneer zit je op volleybal? Vanaf groep 4.
Waarom ben je op volleybal gegaan? Ik vond het leuk.
Wie is je trainer en wat vind je van hem/haar? Rosanne, ze is goed en aardig.
Wat vind je leuk op trainen (leukste oefening)? Dode vis.
Moeilijkste tegenstander? N.V.C. (Nijkerk)
Leukste volleybalmoment?
Toen we de eerste set met een punt verschil verloren en de tweede set met een punt verschil wonnen.
Wat vind je moeilijk aan volleybal? Bovenhands.
Vertel eens over je laatste wedstrijd: Het was heel leuk, want we speelden gelijk tegen de nummer 1.
Wie vind je de beste volleyballer? Tom van den Boogaard.
Word je kampioen dit jaar? Misschien
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WEG MET DIE KERSTKILO’S!
eb jij na de kerstdagen ook altijd spijt van al dat eten en kun je niet wachten tot je weer mag
trainen? Wij hebben de oplossing! Er worden namelijk weer ontzettend leuke en gezellige volleybaltoernooien georganiseerd tijdens de wintermaanden! Een ideale oplossing om weer van
die overtollige kilo’s van de feestdagen af te komen!

H

HET INTERNATIONAAL JEUGDTOERNOOI (SV DYNAMO)
WIE:
• Jongens en Meisjes B (op 30 september van dit jaar maximaal 16 jaar oud)
• Jongens en Meisjes A (op 30 september van dit jaar maximaal 18 jaar oud)
• Jongens en Meisjes Top (geen leeftijdsgrens)
WAT:
Eind december begint weer het alom bekende Internationaal Jeugdtoernooi van SV Dynamo. Het
toernooi staat garant voor drie dagen topvolleybal met de beste teams uit Nederland en het
buitenland. Veel verengingen zien dit toernooi als de ideale voorbereiding op de Asics Open.
Natuurlijk niet helemaal waar, want er moet ook gefeest worden! Tijdens het toernooi kun je blijven
overnachten in de Dynamohal of in het Hostel Stayokay Apeldoorn.
WANNEER:
Het toernooi vindt jaarlijks plaats op 27,28 en 29 december. Op de eerste twee dagen worden poulewedstrijden gespeeld en op 29 december zijn de finales!
WAAR:
Er wordt gevolleybald in het sportcomplex Omnisport in Apeldoorn en de hier tegenover gelegen
WSV-hal.
Let op:
Officieel kun je je team tot 20 oktober inschrijven voor dit toernooi, maar er is meestal wel een mogelijkheid om nog later in te schrijven. Stuur gewoon even een mailtje naar: jeugdtoernooi@svdynamo.nl

KERSTTOERNOOI ASSEN
WIE:
• Dames en Heren Hoger I
Clubteams uit B-league, eerste en tweede divisie en studententeams van vergelijkbaar niveau.
Leeftijdsgrens: 30 jaar

• Dames en Heren Hoger II
Clubteams uit de derde divisie, hoofdklasse en eerste klasse
en studententeams van vergelijkbaar niveau.
Leeftijdsgrens: 30 jaar.
• Jeugd Meisjes en Jongens A
Clubteams uit de jeugd hoofdklasse en topklasse.
En A-selectie teams voor Open Club Kampioenschappen.
Leeftijd: 16-18 jaar.
• Jeugd Meisjes en Jongens B
Clubteams uit de jeugd hoofdklasse en topklasse.
En B-selectie teams voor Open Club Kampioenschappen.
Leeftijd: 14-16 jaar.
WAT:
Het Multi-Storage kerst volleybaltoernooi wordt dit jaar voor de 61e keer georganiseerd en is ondertussen een begrip in de volleybalwereld geworden. Ook dit jaar staat het toernooi weer garant voor
veel volleybalplezier en daarnaast moet er natuurlijk ook gefeest worden. Het Multi-Storage Kerst
Volleybal Toernooi is de perfecte manier om ook in de kerstvakantie op een leuke manier met volleybal bezig te zijn en bovendien je krachten te meten aan zowel binnenlandse als buitenlandse
teams.
WANNEER:
27, 28 en 29 december
WAAR:
Het toernooi vindt plaats in Assen. De wedstrijden worden in verschillende hallen gespeeld.

2VS2 TOERNOOI NIJKERK
WIE:
16 t/m 23 jaar
In de categorieën Top,midden, laag en recreatief.
WAT:
Het 2x2 toernooi wordt al jaren trouw bezocht door SSS’ers. Tijdens dit tweedaagse toernooi wordt
er gespeeld in verschillende categorieën. ’s Avonds gaat het dak eraf tijdens het avondfeest en daarna
kun je heerlijk neerploffen in de sporthal.
WANNEER: 3 en 4 januari
WAAR: Sporthal Corlaer in Nijkerk. Vanaf 12 november meer info op: www.nvc-nijkerk.nl

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

