g
igin

NieuwSSS
FlitSSS
Nr. 3

Vol
leyb
alve
re n

60
9
1
sinds

SSS

Barneveld
seizoen 2011/2012

Wat valt er te wensen...?

Op het internet circuleert een filmpje van de KNVB over de
manier waarop verenigingsbesturen vandaag de dag
zouden moeten functioneren: Back to Basics. Dit spreekt
mij aan want de problemen (pardon: uitdagingen) die daar
besproken worden gelden ook voor onze vereniging. Een
bestuur moet volgens dat filmpje aandacht schenken aan:
de strategie: wat voor club willen we zijn, welke koers willen
we varen
structuur: wie doet wat binnen de club en hoe hebben we
dat georganiseerd,
cultuur: hoe gaan we met elkaar om, wat zijn onze gebruiken
en rituelen, hoe wordt er onderling verbinding gemaakt.
Binnen een vereniging is de cultuur het belangrijkst, oftewel de menskant. Dit is een verschil met
het bedrijfsleven waarbij de strategie en structuur belangrijk zijn. Het is dan ook een valkuil om b.v.
volleybalvereniging SSS als bedrijf te gaan inrichten en aan te sturen. Of ligt dat genuanceerder?
Het leuke van een vereniging als SSS is dat er heel veel verschillende mensen rondlopen met
éénzelfde passie: het volleybal. En iedereen beleeft dat op zijn of haar eigen manier. En die beleving
is niet altijd hetzelfde maar verandert o.a. doordat iemand ouder wordt, ander werk gaat doen, naar
een andere school gaat of omdat de thuissituatie sterk verandert en meer aandacht vraagt. Oftewel
“the circle of life”.
Nu heb ik me de afgelopen maanden afgevraagd of dit van invloed moet zijn op de vereniging of
juist niet. Of anders gesteld: is de vereniging er voor de leden of zijn de leden er voor de vereniging.
En dan heb je het m.i. over een stukje “strategie”: wat voor club willen we zijn? Willen we bij de
nationale volleybaltop blijven behoren? Of willen we lekker één keer in de week trainen en een
competitiewedstrijdje spelen? Of helemaal niet trainen en alleen spelen? Of enkel maar 1x in de
week ontspannen een balletje slaan? Ik kan je verzekeren dat je dit allemaal bij SSS zult terugvinden
en dat is logisch ook. Want het thema blijft “volleybal”, alleen de manier waarop dat wordt beleefd
verschilt per persoon en per leeftijdsfase.
Omdat allemaal goed te faciliteren is er binnen de vereniging wel een goede structuur nodig. Wie
is waar verantwoordelijk voor en neemt welke klussen voor zijn/haar rekening. Zonder een goed
functionerende Technische Commissie haal je nooit de top van Nederland, zonder voldoende
clubtrainers ben je niet aantrekkelijk voor de jeugd, zonder barmedewerkers draait de kantine niet,

zonder scheidsrechters speel je geen competitie, zonder oud-papier verzamelaars of sponsoren
komt er geen geld binnen...
Wat valt er dan te wensen? ...dat binnen ieders persoonlijke “circle of life”, tijd beschikbaar komt om
de passie voor het volleybal, niet alleen binnen de lijnen uit te stralen, maar ook te benutten voor
zaken buiten de lijnen.
Wollig verhaal? Misschien wel, de boodschap kan ook korter: zonder vrijwilligers kan de vereniging
niet bestaan. Benut je talenten ook buiten het veld zodat iedereen daarvan profiteert! En stoppen
met volleybal betekent toch niet automatisch dat je je lidmaatschap op zou moeten zeggen? Je
kunt je immers op nog zoveel andere manieren bezighouden met het volleybalgebeuren!
Wil je de vereniging ter wille zijn en je handen uit de mouwen steken?
Neem even contact met mij op (dekker.gert@gmail.com) of vul deze lijst in:
https://sites.google.com/site/sssportcentrum/vrijwilligers-inventarisatie

Gert Dekker

OP EN NEER
Al bijna 15 jaar probeert deze amateur een grappig bedoeld stukje te schrijven voor het periodiek
van de vereniging. Het feit dat er altijd een link in het verhaaltje naar de club moet zitten, maakt het
er niet makkelijker op. Soms komt het zelfs voor dat deze amateur denkt, dat nu zo’n beetje alles wel
een keer gezegd is, en men noemt dat dan bij de profs een writer’s block, een soort killing block,
maar dan voor writers. Niet dat ik me nu direct tot de writers vind behoren, maar het block was er
deze keer helemaal. Je komt dan droog te staan, je pen is leeg, of, zoals ze dat in de katoenindustrie zo mooi kunnen verwoorden: je hebt geen garen meer op je klos. Een uitdrukking, die trouwens ook gebezigd wordt door personen, die het schaamhaar afschoren.
Is dat erg? Nou, voor deze amateur niet zo, maar voor de nieuwsgierige en trouwe lezer (er schijnen
er een handvol te zijn) wellicht een tegenvaller.
Wat je dan nog kunt doen, is een titel boven een stukje zetten, wat in elk geval de aandacht trekt
van een paar doelgroepen, zoals in dit geval de wat oudere viezerikken en de zwetende tienerjongeren, beiden mogelijk in de veronderstelling, dat dit wel weer eens een verhaaltje met diverse pikanteriën kan gaan worden.
Maar, zul je doorlezend merken, die vlieger gaat toch niet op. Die vlieger gaat neer.
Zoals het hele leven lang dingen op en neer gaan. Daar is niks geks aan.

Aan deze op zich eenvoudige beweging hebben wij tenslotte voor het overgrote deel het leven te
danken. Het resterende deel aan dezelfde beweging maar dan horizontaal, dus via het heen en
weer. Hoe het ook geschiedde, vanuit stand was u er hoogstwaarschijnlijk niet geweest. Derhalve
sowieso een beweging om in ere te houden.
Alle varianten op “op en neer” komen in het dagelijks leven langs. We kennen ups en downs, stijgen
en dalen, klimmen en zakken, promoveren en degraderen, omhoog en omlaag, groeien en krimpen.
Je herkent dat in je sport: je techniek wordt steeds beter, je gaat omhoog in prestatie en je draagt
er aan bij, dat je team klimt, mogelijk promoveert! Maar het kan ook de andere kant op: je krijgt blessures of je wordt anderszins gewoon oud, je reactie neemt af, je prestatie wordt minder, als je al een
keertje naar een bal duikt, moet er een kraanwagentje komen om je weer verticaal te krijgen, je
sleurt je team mee in je val en achter je rug wordt gespeculeerd, dat je misschien beter je lidmaatschap kunt opzeggen en wat anders leuks gaan doen.... Het sportleven heeft het allemaal voor je
in petto. Wacht maar af!
Hoewel ze nauwe verwantschap hebben, kun je in de Nederlandse taal op en neer niet onbeperkt
in elkaars plaats zetten.
Zo kun je wel een opstel schrijven, maar een neerstel is niet prettig leesbaar. Er bestaat zowel opslag als neerslag, maar bestaat er ook een oplandicus? Je kunt hier van opkijken, maar ook kun je
er op neerkijken, je kunt me hiervoor neerschieten, maar voor hetzelfde geld kun je juist goed met
me opschieten.
Je kunt opvallen door je te laten neervallen, maar iets neerheffen gaat dan weer niet, evenmin als
neerhogen, neerhoepelen of neerhemelen. Als je op wanden teksten gaat neerkrassen, loop je de
kans dat je moet opkrassen en hoewel je kunt oplazeren en neerlazeren, vertrekken met een truck
met neerlegger gaat dan weer niet. Je kunt wel ergens neerstrijken om iets te gaan opstrijken en je
kunt je wel mooi maken door optutten, het afschminken heet zeker geen neertutten.
Geinig, niet dan ?
En zo wist deze amateur toch nog weer een redelijk aantal karakters bij elkaar te harken, waarvan
hij dan maar weer hoopt, dat het jullie tot (minimaal) een klein glimlachje brengt.
En zo niet, jammer dan.
Ik ga jullie allemaal een waanzinnig fijne vakantie wensen met veel zon, liefde en goede gezondheid.
Geniet van alles en iedereen.
En dan zie ik jullie weer graag terug in augustus/september voor het nieuwe seizoen.
Groeten van,
Waterman.
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Verrassing voor Kees van Garder
olgens mij de BESTE scheidsrechterscoördinator van Nederland binnen de Nevobo
is op 27 maart verrast met een kadobon.

V

Kees van Garder zat thuis met zijn zoveelste jichtaanval en daarom bezocht ik hem thuis.
De scheidsrechters hadden de koppen bij elkaar gestoken en geld gedoneerd in de pot om dit mogelijk
te maken. Kees was ontzettend verrast en stelde dit
natuurlijk heel erg op prijs. Op de bon waren wat
suggesties aangegeven wat te doen met het geld.
Kees vond dat een goed idee en zou er dan ook een
mooi uitje van maken met zijn vrouw en dochter.
Namens alle tevreden scheidsrechters van SSS, Gert van Dijk.

Beste SSS-leden,
e zijn als vereniging dit seizoen goed doorgekomen dankzij iedereen die zijn of haar
steentje heeft bijgedragen, waarvoor hartelijk dank. Voor elke taak die je hebt uitgevoerd, heb je punten gekregen.

W

Als je minimaal 60 punten hebt verzameld, worden deze omgezet in een vrijwilligersbijdrage die aan
het begin van het seizoen 2012/2013 wordt overgemaakt. De puntenlijst staat op de website onder
Downloads ‘Puntenlijst vrijwilligersactiviteiten seizoen 2011-2012’. Geef dus snel je vrijwilligersactiviteiten van dit seizoen door. Mail ze naar: vrijwilligersss@hotmail.com. Dan zorgen wij ervoor dat
je over dit seizoen ook je bijdrage terugkrijgt. Van een bardienst draaien tot een bestuursfunctie
hebben, van een wedstrijd fluiten tot het organiseren van het SSSnerttoernooi; alles kan je doorgeven.
Neem ook eens een kijkje op sites.google.com/site/sssportcentrum/vrijwilligers-inventarisatie om
te kijken wat je voor de club kan doen.
Hartelijke groeten,
Martin de Bruin en Gepko Hahn
vrijwilligersss@hotmail.com
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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

Eerste seizoen
in sportcentrum De Meerwaarde
et lijkt alweer zo normaal dat alle trainingen en wedstrijden van SSS in het seizoen
2011-2012 in het sportgebouw van De Meerwaarde plaatsvinden. Maar daar zijn veel
voorbereidingen aan vooraf gegaan en toen op 1 oktober 2011 de eerste competitie
wedstrijden aldaar werden gespeeld, waren de belangrijkste zaken wel geregeld, maar waren
er ook nog open eindjes. Die laatste bestaan nog tot op de dag van vandaag.

H

Als inleiding kort een beschrijving van de huurconstructie: Sportstichting De Meerwaarde heeft de
hallen gebouwd en verhuurt deze overdag aan de school en buiten de schooluren aan derde partijen.
Volleybalvereniging SSS is de grootste huurder en huurt de beide hallen op contractbasis op
maandag-, dinsdag-, donderdagavond en de A-hal op zaterdag. De uren van de mini-trainingen op
vrijdagmiddag worden apart op uurbasis gehuurd. Sportstichting Topvolleybal (zeg maar Heren 1)
heeft een apart huurcontract voor de doordeweekse trainingen en de wedstrijden op zaterdag.
De verhuur van de sportkantine aan volleybalvereniging SSS wordt via een apart contract geregeld.
Al met al is er dus sprake van 3 contracten en wat losse uren.
Voor het seizoen 2011-2012 is één trainingsschema opgesteld dat vanaf het begin is gehanteerd. De
eerste weken vonden alle trainingen al in één gebouw plaats (De Veluwehal) en een enkele competitiewedstrijd op zaterdag in good old Lijsterhof. Vanaf 1 oktober 2011 speelt alles zich dus af in
het sportcentrum De Meerwaarde.
Het was wel even wennen dat de kleedkamers niet waren voorzien van toiletten en spiegels. Hier
zit de gedachte achter dat deze plekken tijdens schooluren vaak voor problemen zorgen. Door deze
te centraliseren wordt geprobeerd de overlast tegen te gaan.
De contacten tussen De Meerwaarde en enkele onderaannemers verliepen niet soepel en dat merkten
we. Zo bleven de plafonds tot medio februari 2012 open liggen, was de werking van het klimaatbeheersingssysteem onduidelijk en verliep het sleutelbeheer chaotisch.
Ook is het woekeren met de opbergruimte. Zoals iedereen heeft kunnen constateren zitten de
opbergruimtes van de A- en B-hal voller dan vol met de gymnastiekmaterialen en toestellen. Dit is
vanuit de school tijdens de verhuizing enigszins uit de hand gelopen en het kost tijd dit in de juiste
proporties terug te brengen. Direct gevolg was wel dat het voor SSS’ers lastig was om de palen en
netten goed op te bergen. En het floorteam van H1 heeft grote problemen met het opbergen van
de tribunes en de reclameborden.
Om dit enigszins op te lossen heeft SSS de beschikking gekregen over 3 opbergkasten tussen de
kleedkamers en een eigen set volleybalnetten. Ook het floorteam van H1 heeft een eigen ruimte
gekregen. Het houdt allemaal niet over maar met passen en meten moet het lukken om al het
volleybalmateriaal in de eigen ruimtes op te bergen.

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

Voor de SSS-tribunes geldt een ander verhaal. Begin mei is door De Meerwaarde geïnventariseerd
welke gymnastiekmaterialen en -toestellen overbodig zijn om zo de opbergruimtes efficiënter in te
kunnen delen. De ruimte die vrij komt zal worden gebruikt om de tribunes een vaste plek te geven.
Dan kan ook de belijning in die ruimtes worden aangebracht evenals de ontbrekende coach-lijnen
op het centre-court van de A-hal.
De samenwerking met De Meerwaarde verloopt goed, zowel bij de dagelijkse werkzaamheden als
in het periodieke voortgangsoverleg. Dat wil niet zeggen dat alles altijd naar wens verloopt en alle
knelpunten zijn opgelost want dat is niet het geval. Maar we weten elkaar snel te vinden indien
nodig en kennen elkaars verantwoordelijkheden. In de afgelopen maanden zijn veel zaken besproken
en geregeld, b.v. de centrale omroepinstallatie, gebruik afvalcontainers, sleutelbeheer, toegangsdeur
kantine, afschermingsschotjes kleedkamers, etc. etc. En er zijn nog een aantal restpunten, zoals:
• Scheidsrechtersstoelen voor hal B
• Centrale klok in B-hal
• Tassenrek in de centrale hal
• Voorziening t.b.v. reclameboren in A-hal
• Temperatuurregeling kantine
• Aanpassing zonwering A- + B-hal
• CheerSSS logo + lyrics op bord in kantine
Het is een kwestie van tijd voordat ook deze punten zullen zijn opgelost.
De overgang van SamSam naar de sportkantine (later: CheerSSS) was natuurlijk ook spannend. Niet
alleen voor wat betreft de sfeer en uitstraling van de ruimte maar ook voor de organisatie er om
heen. Het verschil tussen SamSam en CheerSSS blijft een kwestie van smaak, SamSam is uniek qua
uitstraling en dat krijg je niet terug. Maar voor de vereniging is CheerSSS in totaliteit de betere
oplossing: sfeervolle inrichting, in eigen beheer en een hogere bezetting.
Mensen
In bovenstaand verhaal ontbreken de namen van veel enthousiaste SSS’ers zonder wiens hulp en
inzet we niet tot dit fraaie resultaat waren gekomen. Had ik ze vermeld dan was het verhaal minstens
2x zo lang geworden. Ik heb me zodoende tot de feiten beperkt maar laat het duidelijk zijn dat zonder de inzet van deze mannen en vrouwen, jongens en meisjes, achter en voor de schermen, we niet
tot dit succes waren gekomen. De manier waarop de organisatie van de dames oefeninterland van
afgelopen 24 april werd voorbereid en uitgevoerd spreekt boekdelen. Maar dat geldt net zo goed
ook voor iedereen die op een trainingsavond een paar uur bardienst draait.
Hulde aan iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt !!!
Namens het bestuur,
Gert Dekker

Eerste seizoen
in De Meerwaarde

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

Wencopperweg 16
3771 PP Barneveld
Tel. 0342-418376

Lid OPF
Lid Voetplus

WE KICKED ASSS!
Helaas een plekje in de eerste klasse zit er waarschijnlijk nèt niet in, maar toch mogen we trots zijn
met de tweede plek die we dit seizoen behaald hebben! Het seizoen begon met een slechte start,
namelijk een 3-1 verlies van Agilitas, maar daarna waren we 6 wedstrijden ongeslagen. Helaas
maakte de kampioen van de tweede klasse, Scylla, een einde aan deze mooie ongeslagen reeks.
Met een puntensaldo van 102 zijn zij dan ook de terechte kampioen in de tweede klasse geworden.
Toch hebben we als één van de weinige teams in de competitie nog twee setjes van de kampioen
kunnen afsnoepen. Al vrij snel pakte we de tweede plek en deze hebben we niet meer uit handen
gegeven. Vanaf januari kreeg Dames 4 versterking van Sylke en Marinda, die vanaf dat moment gingen
mee trainen en meespelen. Ook de tweede helft van de competitie bleef spannend. Er moesten
nog een aantal belangrijke puntjes worden gehaald. Gelukkig hielpen onze directe concurrenten
ons een handje en waren we al voordat we onze laatste wedstrijd nog moesten spelen, zeker van
de tweede plek en PD wedstrijden. Helaas verliepen de PD wedstrijden niet helemaal zoals we
gehoopt hadden, maar voor balen was geen tijd, want het seizoen moest op een leuke manier
afgesloten worden! En laat Dames 4 daar nou net ontzettend goed in zijn! We hebben dan ook heerlijk gegeten met z’n allen. Jammer genoeg moeten ook wij dit seizoen weer afscheid nemen van een
paar teamgenoten. Zo heeft Dianne besloten om te gaan stoppen, omdat de combi met werk erg
druk werd. De jonge dames Mariska, Lotte en Ellen gaan Dames 2 en Dames 3 volgend seizoen
versterken. En bovendien heeft Dames 4 het afgelopen seizoen niet stil gezeten, want Annet verwacht
in juni haar tweede kindje en ook Titsia is weer in blijde verwachting! Van harte gefeliciteerd dames!
Enne .. jullie worden natuurlijk volgend seizoen gewoon weer verwacht bij Dames 4 ;-)

Wedstrijdsponsors
BMC/SSS Heren 1
www.topvolleybalbarneveld.nl

CREATORS OF INTEGRATED BUSINESS

WWW.METALPOINT.NL

TOERNOOIENKALENDER
aal je ervan dat het volleybalseizoen bijna is afgelopen en weet je niet hoe je de zomermaanden zonder volleybal door moet komen? Of heb je gewoon zin om te volleyballen en feesten ineen? Dan moet je zeker één van de volgende toernooien bezoeken!

B

HET PINKSTERTOERNOOI
26, 27, 28 mei
Het Pinkstertoernooi is een volleybaltoernooi dat jaarlijks tijdens Pinksteren wordt gehouden in het
Noord-Brabantse dorp Sint Anthonis. Tijdens het toernooi wordt het Open Nederlands Kampioenschap volleybal op gras gespeeld (een officiële titel van de Nevobo). Op de zaterdag wordt een ééndaags internationaal jeugdtoernooi gehouden voor jongens en meisjes in de categorie A - B en C.
waarbij tevens de titel Open Nederlands Jeugdkampioen te winnen valt. Op zondag EN maandag
(2-daags toernooi) wordt gespeeld in de Eredivisie, 1e en 2e divisie en regiodivisie en lager. En natuurlijk draait het niet alleen om volleybal, want ook tijdens dit toernooi moet er gefeest worden!
www.pinkstertoernooi.nl

BLOKKEER/DUINRELLTOERNOOI
1, 2, 3 juni
Het Blokkeer/Duinrelltoernooi is een uniek grasvolleybaltoernooi op het terrein van attractiepark
Duinrell in Wassenaar. Het toernooi heeft plaats voor zo’n 250 teams. Op vrijdagavond wordt het
toernooi geopend met een welkomstfeest in het Zomertheater. Op zaterdag is er een feestavond,
de muziek wordt dan verzorgd door een spetterende live act, met nummers die jong én oud aanspreken! Deelnemers kunnen tegen een speciaal toernooitarief drie dagen lang onbeperkt gebruik
maken van het kampeerterrein en het attractiepark van Duinrell.
www.blokkeerduinrell.nl

HAJRAA BUITENTOERNOOI
15, 16, 17 juni
Het Hajraa Buitentoernooi is sinds haar eerste editie in 1979, met 80 teams, uitgegroeid tot het
grootste Europese volleybaltoernooi op gras. Met meer dan 450 teams van verschillende nationaliteiten op meer dan 100 velden en met meer dan 4500 volleyballiefhebbers en andere feestgangers
op één grote camping en 2 enorme feesten met ruim 14000 liter bier is dit toch wel een bijna
legendarisch toernooi te noemen!
www.hajraabuitentoernooi.nl

HEERDERSTRANDTOERNOOI
16 juni
Wil je liever beachen en heb je geen zin om een heel weekend te volleyballen? Dan moet je zeker
een keer het Heerderstrandtoernooi in Epe bezoeken. De locatie is prachtig gelegen in een recreatiegebied met schoon zwemwater, een prachtig strand en een gezellige ligweide. Met veertig velden
is het Rabobank Heerderstrand Toernooi één van de grotere toernooien van Nederland.
Deelnemers komen uit heel Nederland en er komen ook regelmatig teams van over de grens.
Er wordt gespeeld in de vormen 2x2 en 3x3.
http://www.ormi.nl/index.php/beachvolleybal

PEELPUSH VOLLEYBALTOERNOOI
22, 23, 24 juni
In het weekend van 22, 23 en 24 juni 2012 organiseert volleybalvereniging Peelpush uit Meijel voor
de 26e keer haar internationale volleybaltoernooi. Een evenement met al 26 jaar een vaste deelname van 400 - 500 teams, en al vele jaren één van de grootste, zo niet hét gezelligste toernooi van
Zuid-Nederland. Een toernooi om niet te missen, als je houdt van echte volleybalweekends in de
vrije natuur! Twee Fantastische feestavonden, een overvol en oergezellig sportpark, schitterende
prijzen voor zo’n 20 klassen per dag, en als toetje bij meestal warm weer sensuele badpakken- en
strandmode! Kortom: Meijel moet je meemaken!
www.peelpush.nl

DE KAMPIOENEN
MINI 1
Rens, Mats, Ewout, Ilse, Rachel en Yvonne speelde dit seizoen
in de mini 1. Het was een seizoen waarin veel gebeurde en
een seizoen waarin veel hoogtepunten zijn beleefd.
Het begon allemaal in de eerste helft. We werden toen
tweede in de competitie en konden in de topklasse gaan spelen. Een hoog niveau waarin we veel zouden gaan leren. De
verwachtingen waren niet al te hoog gespannen. Geen laatste worden in de topklassen zou al een hele prestatie zijn en
het doel was vooral veel leren.
Maar naarmate het seizoen vorderde en mini 1 de wedstrijden bleef winnen, kwam toch steeds meer de overtuiging dat
we kampioen konden worden. We stonden eerste en moesten nu vechten voor het kampioenschap. Het verschil met de nummer twee was namelijk klein. De
yel veranderde in ‘Pizza!’. Kampioen worden betekende namelijk een keer pizza eten met het team.
En het lukte, we werden kampioen! Een geweldige verrassing en een geweldige prestatie!
Het kampioenschap betekende ook plaatsing voor de regiokampioenschappen. Weer waren de
verwachting niet zo hoog. We zagen wel hoe ver we kwamen. Het belangrijkste was een gezellige
dag en lekker volleyballen. Ook deze dag werd weer een verrassing. We werden eerste in de poule
en wonnen de achtste finale. In de kwartfinale verloren we, maar we hoorden bij de beste acht van
de regio.
Het was een super leuk seizoen, een seizoen vol verrassingen en een seizoen vol goede prestaties!
Mini 1, kampioen in de topklasse, bij de beste acht van de regio, maar vooral een heel gezellig team.
Het was echt een team en dat is nog veel belangrijker dan het kampioenschap. Het was een geweldig seizoen!
MINI 5
De 2e competitie van het volleybalseizoen 2011/2012
ging SSS mini 5 wel heel makkelijk af.
Al voordat de competitie was afgelopen, werd het team
ongeslagen kampioen op niveau 5. Zaterdag 14 april
werd het kampioenschap voor de 2e keer gevierd en
kreeg het team de welverdiende beker.
Het team bestaat uit (staand van links naar rechts) Jelle
de Boer, Bram Berger en Frank Hendriks (zittende van
links naar rechts) Kiki van Elten, Isabo Gorter, Janine Doest
en trainster Rosanne van der Veen.
Nogmaals allemaal gefeliciteerd!!!

MINI 6
Team 6 is kampioen!!!! De eerste helft van de competitie ging
niet reuze goed, maar steeds stond het team weer gemotiveerd op de baan! Toen in de tweede helft van het seizoen de
volleybalwedstrijden steeds beter gingen, was er niet alleen
motivatie, maar ook ineens concentratie! Geen geklets meer
langs de lijn, maar aanmoedigingen van de teamgenoten! Het
ging er steeds fanatieker aan toe. Als de spanning groot werd...
dan begonnen ook de zenuwen mee te spelen. En om dan de
bal nog goed te raken, is best even wennen. Ook de trainingen
werden door de spelers steeds belangrijker gevonden. Roelinda, bedankt dat je de groep steeds weer actief en fanatiek
aan het werk zette... Toen kwam er een mailtje dat de kampioenen bij Lanterna mochten komen eten. Er werd druk gerekend hoeveel punten team 6 moest
halen om zeker te zijn van de titel. Gelukkig hadden ze al voor de laatste competitiedag genoeg
punten binnengesleept en konden we de laatste wedstrijden genieten van een (misschien iets te)
ontspannen spel...met daarna....champagne, knallende confetti en een beker!
Noa, Anne, Demi, Marc, Eva, Manon en Kim , Van Harte Gefeliciteerd met jullie kampioenstitel!
MA1
De meiden A1 hebben dit seizoen een topjaar gehad! In de
eerste helft van de competitie ging het al ontzettend goed
en werden ze ongeslagen kampioen van de hoofdklasse. De
tweede helft mochten ze daarom bij de top van de meisjes
A meedoen. Ook dat ging goed, want ook in de topklasse
kon geen enkel team de meiden verslaan. Met een totaal van
47 punten uit 10 wedstrijden werden de meiden dan ook dik
kampioen van de topklasse! Dat betekende dat de meiden
een plekje mochten gaan veroveren voor de Gesloten Club Kampioenschappen tijdens de regiokampioenschappen. De meiden eindigden op een mooie derde plek, maar dat was helaas niet goed
genoeg voor de Gesloten Club. En daar bleef het niet bij, want er moest nog meer gevolleybald
worden. De MA1 mochten tijdens de PD wedstrijden in de
Oosterboshal strijden om een plekje in de tweede klasse. En
dat is gelukt! Met drie knappe overwinningen en één gelijke
uitslag hadden de meiden genoeg punten verdiend voor een
plekje in de tweede klasse. Goed gedaan meiden!
MB1
In de eerste helft van de competitie hadden wij, MB1, helaas
net niet de topklasse gehaald. Ons doel was daarom in de
tweede helft kampioen te worden. Het is ons goed gelukt,
we hebben de hele tweede helft bovenaan gestaan. En het
resultaat: kampioenen!!!

HEREN 7
We zijn dit seizoen gestart in de derde klasse, dit omdat er een team bij kwam om de jeugd een
kans te geven. Daardoor zijn wij vrijwillig gedegradeerd uit de tweede klasse waar we vorig seizoen
verdienstelijk 4e werden. Dus met veel zin om te gaan volleyballen gingen we er tegen aan. De
eerste helft van de competitie verliep erg rommelig, omdat we toch erg moesten wennen aan het
niveau in de derde klasse. Alle wedstrijden werden wel winnend afgesloten, maar qua volleybal een
beetje teleurstellend. Met als dieptepunt de nipte zege op SSS H9, waar we na een 2-0 achterstand
nog net met 2-3 wisten te winnen.
Na de kerst ging het wat beter lopen bij ons qua spel, en we bleven alles winnen.
Tot het einde van het seizoen bleef onze concurrent ook alles winnen. De één na laatste wedstrijd
moesten we tegen deze concurrent namelijk Odysseus uit opheusden. We moesten spelen op een
zaterdag om 16.00 uur, maar er zijn een paar spelers bij ons die in de middenstand werken. Dus Jan
Staal had de stoute schoenen aangetrokken om de wedstrijd iets later te laten beginnen. Dit was
niet mogelijk volgens Odysseus. En het mooie was dat wij met ons volledige team om 15.15 uur
voor de sporthal in Opheusden stonden, die nog niet open was. We hadden er allemaal veel zin in
deze wedstrijd, we moesten nog 1 set pakken en dan waren we kampioen. De eerste set begon
veelbelovend, het begin van de set bleven we een kleine voorsprong houden. Maar op het einde
na een paar zeer dubieuze beslissingen van de scheids verloren we de set. Maar onder de bezielende
leiding van onze trainer coach Henk Jan Oud Ebbers gingen we vol goede moed de tweede set in.
Deze set verliep ook zeer voorspoedig en nu gaven we niks weg. Dus dit was onze kampioensset.
Dus al hossend gingen we derde set in maar aan het hossen kwam snel een eind want deze set verliep dramatisch en ging verloren. Bij het begin van de vierde set hebben we de koppen bij elkaar gestoken en iedereen was het erover eens we gingen dit seizoen zonder nederlaag afsluiten. De vierde
set ging het weer geweldig en deze sleepte we ook weer binnen, dus op naar de vijfde set. De mannen van Odysseus waren geknakt dus de vijfde set werd ook winnend afgesloten. Daarna al feest
vierend naar huis gegaan en ons daar in het feestgewoel gemengd in de CheerSSS waar het BalMaSSSque aan de gang
was.
De laatste wedstrijd tegen
Dovol was eigenlijk het
spelen niet waard, deze
wedstrijd hebben we dik
met 4-0 gewonnen.
Dus we hebben het gehaald:
ongeslagen kampioen!
Groeten H7
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Kneuzen? Niet bij SSS!
Het seizoen is afgelopen en een groot deel van de vereniging heeft het er weer zonder enig letsel
vanaf gebracht. Helaas geldt dat niet voor iedereen. De nodige enkelbanden hebben weer veel te
voorduren gehad, schouders en knieën zijn overbelast, vingers afgescheurd en verschillende
Bruggen hebben het begeven. In bijna elk team zijn dit jaar weer krukken nodig geweest. Totaal zijn
er jaarlijks 170.000 volleybalblessures in Nederland.
Kunnen we dit voor het komende seizoen voorkomen? Waarschijnlijk niet, maar proberen kan nooit kwaad.
Hoe dan?
* Koop goede schoenen.
* Doe altijd een goede warming-up.
* Draag kniebeschermers, ze werken een beetje hetzelfde als de demping in schoenen. De klap op
je knieën wordt over een groter oppervlak verdeeld, zo heb je minder kans op een blessure.
* Stop op tijd, misschien op het moment zelf niet leuk. Maar je team zal je dankbaar zijn.
* Zorg dat tassen en banken niet in de weg staan. Ook pionnetjes zijn levensgevaarlijk.
* Doe ballen altijd in een kar, er zijn er genoeg in de hal.
* Wees vooral niet te bang, als je dat wel bent ga je de gekste dingen doen.
De meeste blessures ontstaan door overbelasting. Springersknieën, schouderblessures en rugklachten zijn vaak te voorkomen door goede training en door op tijd te stoppen als je er last van
krijgt. Maar lang niet altijd, pech speelt vaak de grootste rol.
De Nevobo, de Vereniging voor Sportgeneeskunde, Consument en Veiligheid, het Oranje Kruis en
NOC*NSF hebben samen een online test gemaakt. Doe hem op www.voorkomblessures.nl en kies
volleybal. Hier staan ook oefeningen op om hele specifieke blessures te voorkomen.
Wist je dat…
De meeste blessures ontstaan in de eerste helft van het seizoen? Het blijkt uit een oud onderzoek
van de Nevobo, maar waarschijnlijk is daar niet zoveel aan veranderd. Voor het de wedstrijden lopen
we 22% van alle klachten op en in de tweede helft van het jaar de overige 20%.
Om die eerste 22% te voorkomen is het handig om de hele zomer fit te blijven en je spieren te
blijven trainen. En niet gelijk te hard van stapel lopen bij de eerste trainingen.
Alle volleyballers samen vroeger veel vaker naar het ziekenhuis gaan na het sporten? In 1989 gingen
er 12.000 mensen naar de eerste hulp, in 2008 waren dat er nog maar 5.000.
Vrouwen vaker geblesseerd op de eerste hulp terecht komen? 53% van de behandelde volleyballers
was vrouw en jong. Dit wil niet zeggen dat jonge meiden zich snel en vaak aanstellen.
Met welke blessures gaan we het meest naar de eerste hulp?
1.Verstuikte enkel (23%)
2.Gebroken hand (12%)
3.Gekneusde vinger (9%)
4.Achillespees overbelast (6%)
5.Gebroken sleutelbeen (3%)
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Heb jij tips, een gekke foto
of hebben jullie met het team wat
georganiseerd? Alles is welkom!
Mail naar: nieuwsssflitsss@live.nl

