
Van de voorzitter...

SAMEN STERK STAAN
SSS is een club van vrijwilligers. Veel mensen steken, op de voorgrond of
de achtergrond, de handen uit de mouwen om zo iets te kunnen betekenen
voor de anderen binnen onze vereniging. Dat smeedt een band die niet al-
tijd zichtbaar is. Terugdenkend aan wat er de afgelopen weken voorbij kwam
binnen onze club en waarbij deze band ook heel sterk bleek, noem ik het
overlijden van Mark de Kruijff, zoon van Greet en Jan en broer van Annet.
Vanaf deze weg wil ik de familie, vriendin, vrienden en bekenden heel veel
troost en sterkte wensen voor de toekomst. 

Denkend aan Greet, die een een vrijwilliger is pur sang en het normaal vindt om zich in te zetten
voor de vereniging, wil ik een link leggen naar het volgende verhaaltje:
Een oudere man werd door de kinderen in zijn straat gepest. Nu was deze oude man toevallig een
hele slimme man: hij ging naar de kinderen toe en beloofde hen voor elke dag dat hij gepest werd
een beloning van 1 euro. De kinderen gingen hier gretig op in. Na een paar dagen vertelde de man
de kinderen dat ze nog maar 50 cent kregen per dag. Dat leverde veel gemopper op. Toen hij nog
een paar dagen later de beloning verlaagde naar 10 cent, zeiden de kinderen dat ze het daar niet voor
deden. Waar ze eerst van binnenuit gemotiveerd waren om te pesten, wilden ze dit na het verdwijnen
van de beloning niet meer doen. 
Hetzelfde fenomeen is aangetoond bij kleuters die eerst uit zichzelf wilden kleuren. Nadat ze een
tijdlang een mooie beloning hadden gekregen als ze gingen kleuren, hielden ze op met kleuren als
de beloning uitbleef (Dit fenomeen staat bekend als intrinsieke- en extrinsieke motivatie).

Het mag duidelijk zijn dat hetzelfde binnen SSS speelt. Er is een groep vrijwilligers die veel doet
voor de club en in de wiek geschoten is als je een vorm van beloning ter sprake brengt. En er is ook
een groep die het nodige werk verzet maar dat in een of andere vorm gecompenseerd wil zien. Als
laatste is er een groep die binnen SSS geen vrijwilligerswerk verricht. Deze laatste groep is voor mij
de meest interessante. 

Want het is te kort door de bocht om te roepen dat deze mensen “niet gemotiveerd” zouden zijn,
dat wil er bij mij tenminste niet in. Nee, soms zijn er omstandigheden waarom het niet uitkomt. Veel
vaker komt het voor dat we van elkaar niet weten hoe we elkaar kunnen helpen en betrekken bij het
vele werk dat verricht moet worden.
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En dat is jammer voor de mensen en dat is jammer voor SSS. Want door een goede match te maken
ontstaat een win-win situatie waar beiden voordeel van hebben.

Als vereniging hebben we echt ieders hulp hard nodig!
Daarom wil ik iedereen vragen om via de onderstaande link te bekijken welke taken er zoal binnen
de vereniging zijn. Aarzel vooral niet om ook aan te geven dat je interesse hebt.
Kijk ook eens om je heen naar potentiële kandidaten …..

Link: Interesse inventarisatie SSS  
(danwel: https://sites.google.com/site/sssportcentrum/vrijwilligers-inventarisatie)

Gert Dekker

STEUN

Hoe gaat het in een leven? Je wordt geboren en ligt de eerste weken in je wieg te kijken als een aap in
een roestig horloge. Praten kan je nog niet (nog niet geleerd), dus je kunt ook geen antwoord geven
op nogal domme vragen als: “Waar is mijn kleine schatje?”, anders had je wel gezegd “Hier, in mijn
bed, of zie je me niet liggen zonder lenzen?”. Maar zoals gezegd, je kan nog niks, dus moet je
geholpen worden, iets wat je doorgaans wel aan ouders kunt overlaten.
Zo groei je gestaag, tot de ouderlijke hulp voor een groot deel wordt overgenomen door meesters
en meesteress.... sorry, juffrouwen, die je in minimaal zo’n twaalf jaar gaan “vormen” tot, wat men
noemt, een zelfstandig persoon.
Intussen is je celdeling zo’n beetje tot stilstand gekomen, de puberteit heeft je weliswaar niet
onberoerd gelaten, maar daar ben je ook doorheen gerold en de acne in je gezicht is aardig
opgedroogd, zodat je er bijna niks meer van ziet. Klaar voor het grote leven dus.

Een fase, waar onze taal een heleboel gezegdes over heeft, die op zich niets aan duidelijkheid te
wensen overlaten, maar bij nadere beschouwing anderzijds toch ook weer vragen oproepen.
“Graag wat voorbeelden, Waterman”, hoor ik je roepen. Welnu, vooruit dan maar weer.
“Hij kan nu op eigen benen staan”. Ja, wat is daar zo moeilijk aan. Als de zegswijze nou was geweest
“Hij kan nu tenminste op een ander zijn benen staan” was dat raar geweest. Sterker nog, probeer
maar eens tijdens een pot volleybal op een ander’s been te gaan staan. Je wordt niet alleen afgefloten,
de kans dat je ook nog een schop terug krijgt is alom aanwezig.
“Hij kan nu goed zijn eigen boontjes doppen”. Met andere woorden: Zet hem niet aan een ander
zijn boontjes, want dan blijven ze mooi ongedopt.



“Die loopt niet meer in zeven sloten tegelijk”. Welke idioot heeft die verzonnen. En hoe komt de
zotskap aan zeven? Of zou hij zélf al eens op een klote dag in ZES sloten TEGELIJK zijn gelopen?
We hopen het maar voor hem. “Je kunt hem wel om een boodschap sturen.” Maar waar hij mee
thuiskomt? (de schrijver dezes haalt hierbij vragend de schouders op). En zo kunnen we nog wel even
doorgaan, maar we moeten verder.

Waar waren we gebleven? 
Je kon dus als zelfstandig mens in het leven verder, in principe zonder steun.
Maar dat valt dan toch weer even tegen, als je met meerderen tegelijk iets wil bereiken. Iets wat je
onmogelijk alleen kunt zonder steun van anderen. Een idee verwezelijken. Een teamprestatie neer-
zetten. Aha, daar komen we dan toch weer in de buurt van de link naar SSS. Want daar, bij SSS,
spelen ze doorgaans volleybal en dat, schrijven de reglementen voor, beoefen of speel je met zijn
zessen. Je kunt dus niet in je eentje goed volleyballen. 
Je hebt hulp nodig. In elk geval van vijf medespelers, van een trainer en/of coach, misschien van een
fysiotherapeut of masseur. Zonder steun red je het bij voorbaat niet.
Er zijn hulpmiddelen die je kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan de steunzool of de onvolprezen
steunkous. En voor de zwaardere gevallen: De steunpilaar. In sportland ook bekend onder de naam
sponsor. Deze laatstgenoemde dient echter slechts in het uiterste geval te worden aangewend en er
vervolgens voorzichtig mee om te gaan, anders zit je al snel tegen fraude aan. Inderdaad, steunfraude.

In het team, waar ik veel van mijn sporttijd doorbreng, Heren 8/trim, is er een permanente behoefte
aan steun. Omdat de resultaten in geen enkele verhouding staan tot het plezier van de ploeg, wordt
elk beetje steun gekoesterd. 
Zo wordt de complete supportersgroep (Tinie, Ali en Johan) op handen gedragen. Toch blijven de
echt goede uitslagen uit. Soms was er een opleving en werden er een paar setjes gewonnen. Maar
dat kwam dan weer door de steun van een vrouwelijke trimmer (komen jullie terug naar SSS!!!!)
waardoor het opeens wél liep. 
Hoe het ook zij, je doet er alles aan om de ploeg te steunen. En moet je vindingrijk zijn. Zoals laatst,
uit tegen NUOVO. Waar een doorsnee SSS-team nog geen kans ziet om ook maar één ouderling of
misdienaartje op te stellen, verscheen Heren 8 met twéé predikanten tegelijk binnen de lijnen, waar-
bij de overigen uiteraard vurig hoopten op wat extra steun door de afzonderlijke lijnen die de heren
voorgangers met “Boven” onderhouden. Het schaadde niet, maar het baatte ook (nog) niet. 
Maar een goed plan was het wel. En we gaan het zeker herhalen.

En zo lopen we alweer richting de lente, vrienden en vriendinnen. 
Een mooie tijd, als je het mij vraagt. Tijd om te genieten. 
Doe dat, is mijn boodschap. Met volle teugen. 
Met of zonder steun.

Tot een volgende keer, Waterman. 





MINI’SSS

H
et is alweer even geleden, maar op zaterdag 3 december mochten onze mini’s voor het eerst
in onze eigen sporthal De Meerwaarde wedstrijden spelen. In totaal deden acht teams uit
de omgeving mee aan de wedstrijden. De teams kwamen uit Hoevelaken, Voorthuizen,

Scherpenzeel, Renswoude, Woudenberg, Nijkerk en Lunteren. 

SSS heeft op dit moment een hoop jong talent rondlopen. In totaal heeft de vereniging namelijk
maar liefst 14 mini teams. De teams doen het op dit moment goed! Mini 1 speelt namelijk de tweede
helft van de competitie topklasse. Zij speelden op 28 januari hun eerste wedstrijden en wonnen
beide wedstrijden met 2-1! Ook Mini 3, 5, 6 en 7 staan bovenaan!
De algemene organisatie van het toernooi ligt in de handen van Gepko Hahn, de vader van SSS
spelers Joke, Gepko en Henrieke. De wedstrijden worden steeds verdeeld over de verschillende
verenigingen. Bij SSS wordt de organisatie gedaan door Anna de Kruijff, Rijk Kelderman, Bert Glismeijer,
René Nikkels en Mirella Boshuis. 
De mini’s spelen op 11 februari en 11 april nog eens competitie in De Meerwaarde!



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

• 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!



SSS MB1 IS 100% ACTIEF!

O
p zaterdag 7 Januari hebben we meegedaan aan de voorrondes van de Open Club. We moch-
ten in onze eigen sporthal spelen!:) We zaten ’s morgens om half 8 al in de kantine te ont-
bijten, samen met jongens A1. Ook was er een spandoek gemaakt waarop stond: ‘SSSMB1

speelt steeds sportief en zijn 100% actief!;)’.

Na het ontbijt gingen we al snel warm lopen voor onze wedstrijden. We moesten spelen tegen Set-
Up’69, de Krekkers, Havoc en  Forza Hoogland. Onze coaches waren Daniëlle Bosman en Simone
Nab! Onze eerste wedstrijd tegen Forza Hoogland  hebben we gelijk gespeeld 1-1. De setstanden
waren 24-26 en 25-13. Het was dus erg jammer dat we die eerste set net niet gepakt hadden! De
tweede wedstrijd moesten we tegen de Krekkers. Die wedstrijd hebben we 0-2 verloren. De set-
standen waren 11-25 en 16-25.
De derde wedstrijd moesten we tegen Set-Up’69. Zoals altijd was dat weer een spannende wed-
strijd!;) De setstanden waren 25-18 en 23-25.
Onze laatste wedstrijd hebben we gespeeld tegen Havoc. Deze wedstrijd verloren we met 0-2. De
setstanden hierbij waren 25-18 en 25-16.
Helaaaaas hebben we het op 1 set na niet gered en waren we niet door naar de volgende ronde..:(



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 onze aanbiedingen en acties zijn ook te vinden op onze website www.hollandparket.nl

Ede Vening Meineszstraat 2  Amersfoort Kamp 37  Bussum De Clinge 3    

T 0318 - 621 572 T 033 - 475 55 01  T 035 - 692 12 67

“Al meer dan 20 jaar 
dé houten vloeren      
specialist van Nederland”

Holland Parket
Beschikt over een breed assortiment met prachtige 

vloeren! Van de bekende merken tot eigen productie, 

u vindt het bij Holland Parket.



Vrijwilligersupdate

S
SS is een sportvereniging en dat betekent dat wij met z’n allen de club maken en dragen. Dit
komt vooral terug in de taken die gedaan moeten worden om SSS draaiende te houden:
vrijwilligersactiviteiten. De afgelopen maanden is ons duidelijk geworden dat veel posities

ingevuld zijn en dat veel leden ook in actie komen voor de club; maar er blijft nog genoeg te doen
en daarvoor spreken wij bij deze graag iedereen aan.
Dit seizoen zijn enkele teams al meerdere malen in de problemen gekomen, omdat er een tekort is
aan schrijvers, tellers, vlaggers en scheidsrechters. Zonder hen kan er geen wedstrijd plaatsvinden.
Nu zou het gemakkelijk zijn om te zeggen ‘dat lossen ze zelf maar op’, maar we zijn een vereniging
en dus doen we het met z’n allen.
Gelukkig is het aantal scheidsrechters dit seizoen al toegenomen. Helaas blijven de schrijvers achter.
Als je al kan schrijven (bij regiodivisie en hoger), geef dit dan door aan ons. Kan je het nog niet, maar
zou je het wel graag willen? Geen probleem, wij organiseren dan een schrijverscursus. Ben je geïn-
teresseerd in één van bovenstaande activiteiten, wil je leren schrijven en/of scheidsrechter worden,
stuur dan een mail naar vrijwilligersss@hotmail.com.
In de eerste NieuwSSSflitSSS lieten wij voor het eerst van ons horen. Wij lieten weten zo snel mo-
gelijk duidelijk te willen scheppen rondom de vrijwilligerspunten. Als het goed staat er een lijst met
alle vrijwilligersactiviteiten op de website van SSS (onder downloads), en anders gebeurt dit zo snel
mogelijk. Hierop is te zien wat je allemaal kan doen voor de club en hoeveel vrijwilligerspunten je
hiervoor krijgt.
We wilden ook dat alle activiteiten aangemeld konden worden op een aparte website. Helaas gaat
deze er dit seizoen niet meer komen, maar pas volgend seizoen als ook de nieuwe verenigings-
website online zal gaan. Daarom vragen we jullie om al je verrichtte vrijwilligerstaken van dit seizoen
naar ons te mailen, zodat je alsnog je vrijwilligersbijdrage terug kan krijgen. Dit geldt voor zowel de
vaste seizoensfuncties als losse activiteiten, zoals het draaien van een bardienst of het vlaggen bij
een wedstrijd. Zo kunnen wij jullie punten bijhouden en een completer beeld krijgen van alle activiteiten.
Het derde doel van ons korte termijnbeleid was dat alle leden een enquête konden verwachten
omtrent de vrijwilligersactiviteiten. Zoals je ook in het stukje van onze voorzitter Gert Dekker had
kunnen lezen, staat deze enquête inmiddels online. Daarom vragen we net als Gert om onder-
staande link te openen en te bekijken wat je allemaal voor de vereniging kan betekenen. 
Als het goed is hebben alle leden die recht hadden op een vrijwilligersbijdrage over het seizoen
2010/2011, deze inmiddels ontvangen. Als dit niet het geval is, meldt je dan bij ons, dan gaan wij
hier achteraan. Zoals in de vorige NieuwSSSflitSSS ook werd vermeld, deze bijdrage zal meestal in
november of december worden teruggestort op je rekening.
Wij zullen jullie op de hoogte houden van de stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid. Je kan één
van ons altijd aanschieten of een mail sturen als je vragen of suggesties hebt.

Hartelijke groeten, Martin de Bruin en Gepko Hahn

Inventarisatie: Interesse inventarisatie SSS 
Email: vrijwilligersss@hotmail.com



M. F. van Middendorp-Kap
H. van Dasselaar

PODO-POSTURAAL THERAPEUT
PODOLOOG

Wencopperweg 16
3771 PP  Barneveld
Tel. 0342-418376

Lid OPF
Lid Voetplus



GUNTO!
Aan het begin van het jaar startten wij als Dames 2 vol goede moed aan het nieuwe seizoen onder
de bezielende begeleiding van onze eigen Schumi.

Wie ons ziet spelen zal zich waarschijnlijk afvragen wat onze yell is. Het is één of ander onver-
staanbaar Spaans woord: Gunto. Onze eigen versie van het Spaanse woord voor samen, junto, maar
dat staat zo raar. Dus is het bij ons gunto geworden. 

Samen gaan we als een speer, dankzij Schumi. Helaas wijst de punt wel naar beneden. We zakken
steeds verder af naar het rechterrijtje. 

En samen zijn we helaas ook al niet helemaal meer. Gelijk aan het begin van het seizoen verliet
Janine van der Veen ons al. Gelukkig kwam Jantine van de Beek voor haar in de plaats. Maar nu
heeft ook Annet de Kruyff ons verlaten. Door de thuissituatie heeft ze geen tijd voor ons meer.
We staan vierkant achter haar keuze, op dit moment zijn er andere dingen belangrijk dan volleybal.
Haar familie verdient alle energie. 

Dankzij alle blessures en het vertrek van Annet, bestaat de vaste kern van het team uit zes speelsters.
Elke week staan er zes andere koppies in het veld, dat dan weer wel.  Maar samen staan we sterk,
zeker als een nieuwe speelster ons komt versterken. We weten nog niet wie je bent, maar we heten
je alvast van harte welkom!

Dames twee, Olé! 

SSSOCIAL MEDIA
Ook wij konden er niet omheen en hebben ons op het sociale media pad bevonden! 
En dat is leuk, mits jullie als spelers en speelsters actief meedoen!

Facebook is een leuke en handige manier om met elkaar binnen een vereniging te communiceren.
Door vrienden te worden blijf je altijd op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de vereniging.
Het is snel, laagdrempelig, maar vooral  ontzettend leuk, omdat iedereen hier aan kan meewerken!
Jij kunt namelijk actief deelnemen aan onze Facebookpagina door zelf informatie en foto’s te posten!
Wil je dat die tribune nou echt is vol is, als jouw team moet spelen? Of wil je graag even aan
iedereen vertellen dat je de koploper met 4-0 hebt ingemaakt of heb je gewoon een andere leuke
mededeling die leuk is voor de rest van de vereniging? Post het op Facebook!



Bovendien heeft iedereen tegenwoordig zo’n handige telefoon waarmee je makkelijk en snel foto’s
en video’s kunt maken en direct kunt plaatsen op internet. Dus wees creatief en maak een leuke foto
van bijvoorbeeld jullie wedstrijd of teamuitje…
Niet moeilijk toch? 
En ook niet geheel onbelangrijk om even te melden... Degene die ons het meeste op de hoogte
houdt via de Facebookpagina, krijgt aan het eind van het seizoen een kleine verrassing!

Dusss posten maar!
(facebook/sss-barneveld)



CREATORS OF INTEGRATED BUSINESS

Wedstrijdsponsors 
BMC/SSS Heren 1

www.topvolleybalbarneveld.nl

WWW.METALPOINT.NL



Een dag waarvan we allemaal hebben genoten!

Z
aterdag 7 januari 2012, Barneveld, sporthal De Meerwaarde, 7.30 uur, het ontbijt. Daar kwamen
we dan, net uit ons bed om heerlijk met z’n allen te ontbijten. Daar zaten we, het jongens A team
en het meisjes B team met hun coaches. Geert-Jan had inkopen gedaan en het ontbijt zorgde

voor een goede en gezellige start van de dag!

Nadat we allemaal verzadigd waren gingen we ons omkleden. Geert-Jan kwam nog even de kleed-
maker in: ‘Jongens, doe je best en bovenal geniet ervan! Dit wordt een mooie dag!’
De eerste wedstrijd begon om half 10 tegen VC Avollo uit Almere. Een goed potje om in te
komen met setstanden van 25-9 en 25-9. De tweede set stond het 9-9 daarna heeft Martin de set
uitgeserveerd. De eerste wedstrijd dus met 2-0 gewonnen.

Half twaalf stond de tweede wedstrijd op
het programma tegen Langhenkel Orion.
Ook dat ging weer heel goed . De wedstrijd
wonnen we ook met 2-0. Een geweldige
ochtend met schitterende punten. 
Echt genieten was het!

Dan wedstrijd nummer 3, half 2. 
Tegenstander: Forza Hoogland. Onze eer-
ste kleine tegenslagen kwamen in dat duel.
De druk werd wat hoger, we kregen meer
punten tegen dan in de eerste twee wedstrijden.
We wonnen de eerste set en gelukkig ook
de tweede set. Weer 2-0 gewonnen.

De laatste wedstrijd was tegen Dy-
namo. Dit was de belangrijkste wed-
strijd van de dag. Dynamo had alle
wedstrijden gewonnen, net als wij. De
winnaar van deze wedstrijd zou direct
door gaan naar de halve finales, 18 fe-
bruari. De verliezers zouden nog een
kruisfinale moeten spelen. De druk
was hoog, de spanning voelbaar. Ge-
steund door veel publiek begonnen
we aan de wedstrijd. En we begonnen
goed en gingen door op die weg. Het
verschil was niet groot tussen Dynamo
en ons, maar er was een verschil,



uitgedrukt in de eerste set, 25-21. 1-0 voor ons! 
Nog een set winnen en dan zouden we door gaan. En dat deden
we. Weer was het niet makkelijk, maar we waren beter. 
We werkten hard en dus spelen we 18 februari weer in Barneveld
de halve finale van de Asics Open.

Na deze geweldige dag hebben we met z’n allen nog een biertje
gedronken om onze overwinningen te vieren. Het was echt een
dag waarvan we allemaal hebben genoten!

Martin, Rinaldo, Stijn, Michiel, Jordy, Danny, 
Frank, Bram, Marc, Alwin, Ralf en Albert
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DE TALENTEN VAN DE TOEKOMST 
ZITTEN IN: DE MINI’S

Naam: Rachel Boshuis
Leeftijd: 12 jaar
Op welke school en in welke groep zit je?

De Spreng. Groep 8.
Hobby’s (naast volleybal):

Heb ik niet! Ik wil alleen maar volleyballen!
In welk team zit je en met wie?

Mini 1 samen met Ilse, Yvanne, Ewout, Rens en Mats
Sinds wanneer zit je op volleybal?

Weet ik niet zo goed. Ik zit er al hééél lang op!
Waarom ben je op volleybal gegaan?

Mijn papa en mama zaten ook op volleybal. 
Ik ging vaak met hun mee en toen ben ik het ook heel leuk
gaan vinden.
Wie is je trainer en wat vind je van hem/haar? 

Albert is mijn trainer. Hij is super goed! 
Niet zo streng en houdt van een lolletje.
Wat vind je leuk op trainen (leukste oefening)?

Ik vind opslaan het leukst. Ik vind het leukst om mijn
bovenhandse opslag te oefenen, want dat kan ik nog niet
zo goed.

Moeilijkste tegenstander? De nr 1 van onze poul. Scherpenzeel! 
We hebben er wel 1 set van gewonnen vandaag!

Leukste volleybalmoment? We moesten net volleyballen en toen liet Albert een hele volle bidon
over de hele vloer vallen. En dat ook nog eens op de hele nieuwe vloer!

Wat vind je moeilijk aan volleybal? Ik vind spelverdelen het moeilijkst. Ik vind het lastig om de bal
bij het net te krijgen.

Vertel eens over je laatste wedstrijd: De laatste wedstrijd ging goed. 
We moesten tegen mini 3 van SSS. We hebben gelukkig gewonnen!

Wie vind je de beste volleyballer? Maarten Jansen! De libero van SSS. Hij is leuk!
Word je kampioen dit jaar? We kunnen kampioen worden, maar dat ligt aan Scherpenzeel.

Trainer/coach over speler/speelster: Albert: Rachel is heel enthousiast. Ze is een echte giebelkont.
Verder is ze een harde werker en een echte sfeermaker in het team. En ze kan ontzettend goed passen!
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Naam: Janine Doest

Leeftijd: 10 jaar

Op welke school en in welke groep zit je?

Willem van Oranje school. Ik zit in groep 7!

Hobby’s (naast volleybal): Met mijn hondje Ruby spelen. 
Ik laat hem vaak uit en ik speel veel met hem.

In welk team zit je en met wie?

Ik zit in mini 5 samen met Frank, Bram, Jelle, Kiki, Isa-Beau
Sinds wanneer zit je op volleybal? Sinds 4 jaar.

Waarom ben je op volleybal gegaan? Mijn papa en mama en
broertje zaten ook allemaal op volleybal en daarom ben ik het ook
gaan doen. 

Wie is je trainer en wat vind je van hem/haar?

Rosanne is mijn trainster. Ze geeft goed trainen en het is gelukkig niet zo zwaar!

Wat vind je leuk op trainen (leukste oefening)? Smashen!

Moeilijkste tegenstander? NVC. Is de moeilijkste tegenstander voor ons. Zij staan 1e en wij 2e. 

Leukste volleybalmoment? Ik heb een keer helemaal achterin het veld een bal achterover over het
net geslagen!

Wat vind je moeilijk aan volleybal? Ik vind duiken het moeilijkste van volleybal. 

Vertel eens over je laatste wedstrijd: 

De laatste wedstrijd hebben we gelijk gespeeld. Het ging goed. Het was leuk om te spelen! 
We hadden geen wissels en daarom moest ik alles spelen.

Wie vind je de beste volleyballer? 

Uit ons team vind ik Bram de beste. Hij kan heel goed set-up’s geven.
En ik vind Heren 1 natuurlijk ook heel goed. 

Word je kampioen dit jaar? 

Misschien. Dat weet ik nog niet.

Trainer/coach over speler/speelster: 

Rosanne: Janine is echt een toptalent! Ze is een vrolijke en gezellig meid en doet altijd ontzettend goed 
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SSSMULLEN BIJ LANTERNA

Z
o aan het eind van 2011 leek het mij leuk met mijn meiden B(epperdebep)1 uit eten te gaan.
Maar in welke eetgelegenheid kun je met een Bepperdebep-team terecht? En ook nog lekker
eten tegen een schappelijke prijs? Moeilijk? Niet dus!

Kamran Nabi wilde net als aan het eind
van het vorige seizoen optreden als gast-
heer. Naast speler van Heren 6, is hij
eigenaar van het Italiaans Restaurant
Lanterna, gevestigd aan de Schoutenstraat.
De pizza’s zijn daar altijd super en ‘oven-
heerlijk’. En voor ongeveer 10 eurootjes
hadden we een pizza naar keuze, inclusief
2 frisdrankjes.
Aangezien Lanterna bijna 60 personen kan
herbergen, leek het me nog gezelliger om
de groep uit te breiden. 

Meiden B(epperdebep)1 en 2 , jongens en meisjes A1 reageerden enthousiast op de uitnodiging.

Op donderdag 15 december om 18.00 uur was
het zover. Voor de gelegenheid had Lanterna
2 lange tafels opgesteld. En om 18.05 uur was
de boel omgetoverd in één grote Barnevelde
kippenren. Ondanks dat verliep de bediening
vlot. En smaakten de pizza’s, zoals verwacht,
heerlijk. Vooral de dubbelgevouwen pizza
Calzone viel goed in de smaak.
Pizza Chef Kamran nodigde meiden A1 uit, om
zelf hun eigen pizzás te maken/bakken. 

Dat deden ze natuurlijk. En raar genoeg is er nie-
mand ziek van geworden.
Hiermee werd het volleybaljaar 2011 door ons met
een extra goed gevoel afgesloten.

Ik kijk nu al weer uit naar de volgende kakel-eet-
sessie. Check de foto’s voor een sfeerimpressie.

Groeten, 
Coach Ezau van Meiden B(epperdebep)1



KLEDING EN SSSPONSORING

Beste SSS-er, ouders, belangstellenden,

Namens het bestuur wil ik jullie informeren over kleding en sponsoring.
Vanaf dit seizoen probeer ik lijn te brengen in sponsorzaken.
Voor de vereniging en ook voor de stichting die Heren 1 verzorgt. Hiermee willen we bereiken
dat het voor iedereen helder is, hoe we zaken willen regelen binnen SSS. Voor sponsors, die
kleding of anders willen sponsoren. Maar ook voor (jeugd)teams die er graag goed bij willen
lopen.

Ik doe dit met een paar enthousiastelingen, zoals Melie, Martin de Bruin en Carl Koetsier. 
Mensen die zowel Heren 1 als de vereniging een warm hart toedragen.
Om duidelijkheid te geven, plaats ik dit bericht in de NieuwsssFlitsss.

Zo zijn we afspraken aan het maken met kleding sponsors, naast de sponsoring van Eilerssport
die Heren 1 voor een flink bedrag steunt. Voor SSS is het heel belangrijk dat we via één aan-
spreekpunt afspraken maken. Daarom verzoek ik iedereen die a) op zoek is naar nieuwe kleding
en/of b) zelf een potentiële sponsor heeft, contact met mij op te nemen!
We kunnen dan goede afspraken maken, ook in het belang van SSS. 

Waarom niet meer alle teams zelf kleding en sponsors regelen? 
Want soms vinden we op internet bv voor € 100 een goedkoper trainingspak... Ga er vanuit dat
we van een materiaal sponsor voor de vereniging voor € 7.500 of meer aan materiaal zoals
ballen, kleding en schoenen krijgen. 
En als tegenprestatie beloven we bij deze sponsor ook ander materiaal aan te schaffen. Dus als
'we' dan zelf elders kleding gaan kopen, dan is € 100 goedkoper: 'penny wise, pound foolish'...

Heb je vragen over sponsoring? Bel of mail mij dus.
Je kan me bereiken op 06-29737123 of c.van.damme@sharebusiness.nl.

Met sportieve groet,
Camiel van Damme

SSS



Tasssen voor Dames 1
Holland Parket/SSS

De dames van Holland Parket/SSS 1 kregen aan het begin van dit seizoen al nieuwe in-
speelshirts van Holland Parket. Nu zijn de dames verwend met nieuwe tassen van de sponsor. 
Jan Staal reikte namens Holland Parket de tassen uit.

De dames doen nog volop mee in de strijd om promotie.

STAND DAMES REGIODIVISIE B, REGIO OOST

1. SV Dynamo Apeldoorn DS 3 15 56 
2. Scylla DS 1 14 50
3. Holland-Parket/SSS DS 1 16 50
4 . Arvevo DS 1 15 46



SSS meiden A naar de Topklasse!
En hoe…!
Ja, ja SSS meiden A1 zijn kampioen geworden! Door ons ijzersterke spelen natuurlijk, maar ook
mede door de ijzersterke coaching van Mijndert, Cynthia en Sandra zijn we onverslagen dit seizoen
doorgekomen. 
Af en toe was het nog best spannend, maar de 4-0 was bijna altijd in de pocket! In totaal hebben
we 2 sets verloren, maar die denken we wel even weg...
Met onze laatste wedstrijd, toen we eigenlijk al kampioen waren, gingen we met de grote Van Delen
bus op pad. Marco van Delen (vader van Sanne) had deze geregeld voor ons! Deze wedstrijd tegen
Woudenberg eindigde met 3-1 winst. We zijn dit nieuwe seizoen in de topklasse begonnen, en we
hebben er met z'n allen enorm veel zin in! Onze eerste wedstrijd hebben we inmiddels gehad en
deze was ook met 4-0 binnen! 

Beter begin kan toch niet? 

Dikke KuSSSen van ons



SSSuiplappen opgelet!

Mag je alcohol schenken aan een minderjarige? Wat doe je als een man met een slokje teveel op
vervelend is of hoe laat je iemand weten dat hij (of zij) echt niet meer mag rijden? 

Al deze punten kwamen, samen met vele andere, voorbij op woensdagavond 21 december. 
Armida Panka van IrisZorg kwam naar De Meerwaarde om de alcoholkennis van zestien enthousiaste
SSS’ers op te frissen.

Bijna niemand van de aanwezigen was zich ervan bewust dat je als barmedewerker verantwoor-
delijk bent als iemand te diep in het glaasje gekeken heeft en daarna vrolijk in de auto stapt. Een
enkele wist het wel, maar had het idee om te doen alsof je neus bloed. Als we onze vergunning
willen houden, is dat niet het beste idee van de week. 

Oké, je bent verantwoordelijk, maar wat moet je dan doen als iemand met de sleutels in zijn hand
naar beneden loopt? 
A. Je kunt een lift regelen
B. Je kunt een taxi voor diegene bellen
C. Zijn/haar sleutels afpakken.

Dit klinkt allemaal heel leuk, maar hoe doe je dat in de praktijk? Eigenlijk moet je proberen te voor-
komen dat iemand te veel drinkt als je weet dat hij (of zij) daarna in de auto stapt. Dit weet je vaak
niet van tevoren en je hebt de kans dat je bemoeienis niet gewaardeerd wordt. Als dit het geval is,
zoek medestanders. Met z’n tweeën sta je altijd sterker dan alleen. Ook heeft het absoluut geen zin
om boos te worden, je bereikt meer als je kalm en duidelijk blijft.  

Hoe vervelend het ook is, wanneer iemand gepakt wordt met een te hoog promillage en hij geeft
toe dat hij uit Cheersss komt, is de kantine de drankvergunning kwijt. Of in ieder geval tijdelijk. 
Dit is ook het geval wanneer minderjarigen drank krijgen. Het vragen van een  ID kan geen kwaad.
Soms levert het vervelende situaties op, maar doe het toch maar. 

WIE IS DE GROOTSTE SSSUIPLAP?
Maak de onderstaande quiz en stuur je antwoorden voor de volgende flitsss op naar 
Nieuwsssflitsss@live.nl en maak kans op een gratis lift naar huis na een wedstrijd van heren 1. 

Wat bevat de meeste alcohol: een standaardglas bier of een standaardglas wodka?

A. Wodka, dat is een sterke drank
B. Bier, dat glas is veel groter
C. Maakt niet uit, een standaardglas is een standaardglas.



Welke beweringen zijn juist:

A. Elke alcoholhoudende drank van 0,5% of meer is een alcoholhoudende drank.
B. Een drank is pas alcoholhoudend vanaf 5%
C. Elke drank vanaf 15% is een sterk alcoholhoudende drank

Hoe lang zit de alcohol nog in je bloed nadat je een glas bier hebt gedronken?

A. 1 à 1,5 uur
B. 3 à 4 uur
C. Het ligt eraan hoe goed je tegen alcohol kunt

Hoe wordt je weer nuchter?

A. Door beweging of in de frisse lucht lopen
B. Door koffie drinken of iets te eten
C. Door overgeven
D. Door het gebruik van cocaïne na het drinken
E. Alle antwoorden zijn fout

Na hoeveel glazen alcohol begint bij een gemiddeld persoon het beoordelingsvermogen af

te nemen?

A. Na twee glazen
B. Na zes glazen
C. Dat hangt van de persoon af

Welke van de drie opties is het meer verantwoorde alcoholgebruik

A. Drink als volwassene maximaal veertien glazen per week. 
Het maakt niet uit of je dit op één avond doet of verspreid over de week.

B. Drink als volwassen man niet meer dan één à twee glazen per dag en als vrouw 
niet meer dan één.

C. Drink als 16-jarige niet meer dan zes glazen per stapavond

Welke stelling is juist:

A. Je rijdt voorzichtiger als je alcohol op hebt. Dat maakt rijden onder invloed juist zo gevaarlijk
B. Hoe meer je drinkt, hoe groter de kans op een ongeluk
C. Mannen tussen de 18 en 24 jaar hebben minder kans op een ongeluk omdat zij zuiniger zijn 

op hun auto en daardoor voorzichtiger rijden

Hoe oud moet je zijn om alcohol te schenken?

A. 15 jaar: de leeftijd waarop je mag werken
B. 16 jaar: de leeftijd die in de drank en horecawet aangegeven staat
C. 18 jaar: de leeftijd waarop je alles mag drinken,



Een wirwar van voeten en benen
Hoi, ik ben Olga van Laar. 
Ik zit op volleybal sinds september 2011. Ik zit in het mini team 4a van 7 meiden. We zijn allemaal
tegelijk in september begonnen en spelen sinds januari wedstrijden. Anna is onze trainster.
Ik ben maandag 23 januari samen met Anna en Erika (trainster van de C-tjes) naar het Nederlandse
zitvolleybal team geweest. Wij mochten een training volgen van hun. Ik heb zelf ongeveer 1 ½ uur
meegetraind. Dus moest ik ook met mijn billen op de grond. Dit doen ze om allemaal gelijk te zijn.
Het veld is kleiner dan bij ons en het net hangt lager. De spelregels zijn hetzelfde als bij ons. Maar
doordat het net lager hangt en je op de grond zit is de balsnelheid veel sneller. Voordat je weet is
de bal al weer aan jouw kant. In het veld is het een wirwar van voeten en benen. Ik heb geleerd hoe
ik met 1 arm het beste de bal kan spelen. Op de foto’s zie je het Nederlandse team waar wij van
onder de indruk zijn. Geweldig om te zien hoe die meiden plezier beleven in hun sport. Ik heb er nog
een paar foto’s bij waarop je zie dat ik aan het mee trainen ben.

Groetjesss Olga van Laar



SSS tegen Kanker

Op zaterdag 18 februari jl. organiseerde het Media &
Communicatieteam van de Stichting Topvolleybal
Barneveld (STB) SSS tegen Kanker. Dit gebeurde ism
Racen tegen Kanker, via onze eigen Vincent Eggink,
die ook daar actief is. Rond 18.30 uur ontvingen wij
de gezinnen in CheerSSS. Voor alle kids was er een
cadeaupakketje met o.a. een SSShirt. Na de patatjes 
en frikandellen kregen we in de bestuurskamer een voorbeschouwing op de wedstrijd van Heren 1,
door hoofdtrainer Edward van Erp. Harald van der Sloot, voorzitter van STB, gaf uitleg over het

volleybalspelltje aan de hand van een presentatie, gemaakt
door Bart van Garderen.
Met z’n allen hebben we de wedstrijd gekeken en na afloop
gingen de kinderen op handtekeningenjacht. De handteke-
ningen werd gezet op de cadeau gekregen ballen. Ook werd
er geld opgehaald voor de Stichting Racen tegen Kanker,
maar liefst 500 euro kwam er binnen, kippetje Geert-Jan
zorgde dat iedereen op de tribune z’n portemonnee trok.
Melie verkocht bij de entree sleutelhangers en t-shirts en
haalde daarmee 120 euro op voor KIKA.



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

Mail naar: nieuwsssflitsss@live.nl


