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Seizoen 2012/2013

Van de voorzitter...
Bij het verschijnen van deze flitsss hebben we er al weer enkele maanden van het seizoen
2012-2013 op zitten. Dit seizoen begon voor een deel van de teams eigenlijk net als vorig
seizoen, omdat we een deel van de trainingen weer naar de Veluwehal moesten verplaatsen.
Iedereen begreep dat hier sprake was van overmacht vanwege de waterschade in de A-hal
van De Meerwaarde. Maar wat waren de meeste blij toen die periode voorbij was. Met het
kleine jaartje dat we in De Meerwaarde spelen zijn we al zo verwend dat de tijdelijke verhuizing
naar de Veluwehal niet als prettig werd ervaren. We hopen dat het niet meer voor zal komen.
De algemene ledenvergadering op 19 september jl. werd redelijk bezocht. Persoonlijk was
ik blij met de aanwezigheid van enkele ‘jongere’ ouderen (of zijn het ‘oudere’ jongeren?).
Dit is een belangrijke doelgroep die
op verschillende gebieden binnen
de vereniging lekker actief is. Wat mij
betreft mag de groep volgend jaar nog
groter worden en maken we er een
gezellige avond van met interessante
onderwerpen.
Tijdens de alv. werd bijgaande sheet
toegelicht waaruit blijkt dat het ledental
gedurende de afgelopen drie jaar
opvallend stabiel is, zowel qua aantal
als de verdeling m/v.
Als je het trainingsschema bekijkt met
de bijbehorende zaalbezetting dan
wordt duidelijk dat er nog wel ruimte
voor groei is. Met name voor seniorleden
die later op de avond kunnen trainen.
Op de alv. werd ook aangegeven dat CheerSSS lekker draait. De begrote omzet werd in het
afgelopen seizoen gehaald en dat biedt perspectief voor de komende seizoenen. Niet dat we
de omzetten van voetbalkantines zullen gaan halen, maar voor onze vereniging is het een
mooie inkomstenbron in deze barre economische tijd met wegvallende gemeente-subsidies
en moeilijk vindbare sponsoren.

Vandaar ook dat het heel prettig is dat de nieuwe website in de lucht is waarmee we de
sponsoren nadrukkelijk in het zonnetje kunnen zetten. De website wordt gelukkig ook steeds
meer gebruikt voor wedstrijdverslagen. Ik kan iedereen aanbevelen die verslagen te blijven
volgen, want ze zijn lezenswaardig en van hoog niveau.
Sowieso zijn op het communicatieve vlak binnen de vereniging flinke stappen gezet. Naast de
website met actueel nieuws verschijnt ook een maandelijkse email nieuwsbrief en periodiek
verschijnt deze NieuwSSSflitSSS.
Ook worden Twitter en Facebook gebruikt om
aandacht te vragen voor allerhande zaken.Een flinke
pluim voor degenen die daar op de achtergrond flink
mee aan de slag zijn gegaan. Dank voor de inzet.
Dat geldt ook voor de activiteitencommissie die het
Cowboysss&Indiansss feest begin november heeft
georganiseerd. Het was heel gezellig en leverde veel
positieve reacties op. Smaakt naar meer.
Een ander feestje is onlangs bij Jan en Pea Miedema
gehouden. Hiermee werd een lange periode
afgesloten waarin zij hun huis beschikbaar stelden
als verzamelpunt voor de oudpapier ophalers. In
de loop der tijd hebben velen daar hun steentje aan
bijgedragen. Met de komst van de papiercontainers
verdwijnt een jarenlange traditie waar toch met plezier op terug gekeken wordt, al viel het
niet altijd mee voldoende SSS’ers te mobiliseren. Namens het bestuur willen we Jan en Pea
bedanken voor hun jarenlange inspanning en vanzelfsprekend ook de harde kern van de
ophalers en chauffeurs.
Binnen het bestuur zitten we ondertussen niet stil. We zijn nog steeds in overleg met de
sportstichting van De Meerwaarde om een aantal openstaande punten te bespreken. Zo
hebben we nog het punt van de tribunes en de opbergruimte, de temperatuurregeling en
de bediening van de zonwering. Het aantal lekke ballen moet drastisch verminderen nu
alle scherpe schroeven in de plafonds van de A- en B-hal in de herfstvakantie zijn voorzien
van plastic dopjes. Ook is binnen het bestuur de discussie opgestart hoe we de technische
volleyballijnen binnen de vereniging zouden kunnen organiseren, zodat de gekozen
uitgangspunten over een langere periode vastgehouden kunnen worden. Nu is dat nog te
vaak seizoens- en persoonsgebonden. Ik ben benieuwd naar de uitkomst en laat het u weten
zodra er meer bekend is.
Vriendelijke groet en namens het bestuur van SSS
wensen wij jullie natuurlijk fijne feestdagen
en een gezond en sportief 2013 toe!

Gert Dekker

Vrijgewillig
Jawel, beste lezertjes, het gaat deze keer (maar weer eens) over het zijn van vrijwilliger of
vrijwilligster. Alweer? Alweer, ja! Want een vereniging als de onze, en trouwens ook meestal
alle andere verenigingen, kunnen nu eenmaal niet zonder een flink aantal (en dus niet enkele,
zoals men wel eens denkt om er maar van af te zijn) mensen, die uit vrije wil iets willen
bijdragen aan het functioneren van de club. Dat kunnen leden zijn van die club, maar ook
familie, vrienden en bekenden, óf lieden, die er gewoon aardigheid in hebben om een club,
die zij een warm hart toedragen (een beetje) te helpen, opdat alle radartjes in die club, en dat
zijn er een heleboel, lekker geolied blijven draaien.
En dat dan natuurlijk belangeloos, dat wil zeggen zonder er eigen voordeel mee te willen
behalen en/of er betaling voor te vragen. Dankzij onze penningmaestro Henk ziet onze
financiële huishouding er gezond uit, maar is het nog niet zo, dat de kluisdeur niet meer
dicht kan vanwege de liggende gelden. Uiteraard valt er met de club altijd te praten over een
vergoeding voor eventueel gemaakte kosten ten behoeve van de club. Vergeet natuurlijk ook
niet, dat je met vrijwillige klusjes punten verdient, waarmee je een aantrekkelijk aantal euro’s
van je contributie kunt terugzien.
En dan nog eens wat: wat heet belangeloos, vrienden? Het gevoel, dat de vrijwilliger niet
zelden overhoudt aan zijn zojuist verrichte taak geeft meer voldoening dan geld. En ik meen
dat als Waterman uit ervaring te mogen zeggen. Een vreemd fenomeen in tijden van crisis
trouwens, maar daar hebben we het nou niet over.
De kop boven dit stukje wil een schalkse, om niet te zeggen snaakse, woordspeling inluiden.
Want ontleden we het begrip vrijwillig, dan kan het in elk geval twee kanten op. Eerst hebben
we het over vrij willig en ‘vrij’ dan in dit geval in de betekenis van ‘tamelijk’. Dus tamelijk willig.
Deze moet nog een zetje hebben om zeer willig te worden. In een tweede betekenis, meer
een gebiedende wijs, dus zoiets als ‘Vrij willig!!’ heeft dit begrip meer een opdracht aan de
ontvanger ervan om zich met overgave in de paringsdans te storten. Op zich ook niet verkeerd.
Maar daar heeft een club als SSS niks aan.
Bij ons gaat het gewoon over het doen van klussen. Eens per zoveel tijd wat uurtjes ter
beschikking van de club stellen. Vroeger haalde deze schrijver met nog zo’n 10-15 kornuiten
oud papier op in Zuid. Ondanks soms slecht weer en best zwaar werk, werd altijd met plezier de
klus geklaard en later te horen dat de aktie weer wat guldentjes (een aan de euro voorafgaand
betaalmiddel, jaja, zo oud is Waterman inmiddels) in de clubkas had laten vloeien, gaf de
voldoening, waarover ik eerder schreef.
Om nog maar te zwijgen over de soms belangwekkende vondsten die tussen het aan de
straatka nt gezette papier gedaan werden. Mooie boeken, die uit opgeruimde boekenkasten
werden weggedaan, kregen vaak een tweede leven op een boekenmarkt. Ook de soms bij
elkaar gebonden uitgaven van pikante mannenbladen gingen zo maar niet voetstoots de
versnipperaar in. Vaak werd dan toch even gecheckt of de collectie compleet was.............
Tegenwoordig gaat alles in blauwe bakken veel gemakkelijker, al kunnen (gediplomeerde)
SSS-Klikoneurs en -Klikorettes nog steeds muntjes voor de club binnenslepen. Meld je dus!
Jan Oud Papier Miedema kan je er zó boeiend over vertellen, dat je daarna niets anders wilt
dan meedoen. Wedden?

Dit wervingsartikeltje wil ik afsluiten met de al aanwezige vrijwillige werkers, ik denk mede
namens de club, nog maar eens te bedanken voor hun vaak jarenlange, sommigen
decennialange hulp aan de club. En of dat nou gaat om een zeer tijdrovend werk of de
eenvoudige klusjes (het opbouwen/afbreken van velden, de ballendragers, de shirtjeswassers,
enz.), dankzij jullie loopt er weer een radertje gesmeerd in de club. Echter, er blijven op vitale
onderdelen steeds oliedruppeltjes nodig. Dus stop met het naar elkaar kijken of wijzen, maar
help zelf een beetje mee!
Waterman hoopt ooit nog eens te beleven, dat SSS een vrijwilligersstop moet instellen !
Je moet wat te dromen hebben.
Tot de volgende keer. Groeten van uw Waterman.
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Julius Held ondervraagt Tom Buijs, Heren 1:
Kom je uit een volleybalfamilie?

Dat kun je wel stellen. Allebei mijn ouders hebben van jongs af aan volleybal gespeeld tot en
met het nationaal team aan toe. Mijn vader heeft twee Olympische Spelen meegemaakt. Mijn
vader is nu nog steeds actief als coach in het buitenland en ook mijn zusje vertoeft
momenteel voor haar volleybalcarrière in het buitenland.

Ben je altijd al passer/loper geweest?

Ja, zo ben ik van jongs af aan al opgeleid. Er zijn wel coaches geweest die mij ook als diagonaal wilden inzetten, maar mijn voorkeur bleef altijd passer/loper.

Hoe lang heb je in Zwitserland gespeeld en vond je het een leuke tijd in je
volleybalcarrière?

Mijn Zwitserland-avontuur duurde één seizoen. Mijn vader werd coach van het team
daar en hem werd gevraagd of hij nog Nederlandse spelers wist die hij eventueel aan
het team daar kon binden en toen gaf hij mij de kans. Ik heb mijn hele leven altijd veel en
hard getraind en wilde dus graag deze kans eens pakken om te kijken of het professionele
volleybal wellicht iets voor mij is. Ik ben dan ook erg blij dat ik de kans kreeg en het geprobeerd heb, want ik heb er ontzettend veel van geleerd en ben fysiek erg gegroeid dat jaar.
Maar aan de andere kant heb ik ook gemerkt dat als mijn hele leven alleen maar om volleybal
draait, ik toch een deel van mijn leven mis, namelijk mijn werk. Ik heb altijd heel veel plezier in
mijn werk gehad, maar als je volledig voor volleybal wilt gaan, dan kun je dat niet combineren.
Daarom ben ik super blij met de combinatie die ik nu heb: ‘best of both worlds’.

Is het volleybal en alles er om heen heel anders in het buitenland?

In de volleybalwereld ken ik een aantal mensen en teams uit verschillende landen. Elk land
heeft een aantal teams dat full-prof is, dus de gehele staf plus alle spelers. De beleving van
dergelijke teams ligt heel hoog en daarmee ligt ook het niveau erg hoog. Maar niet alle teams
uit de competitie hebben dat, hooguit een handvol. Dat principe heb je in Nederland ook wel,
alleen wat minder groot. Er zijn best een aantal full-prof spelers in Nederland op dit moment,
maar dat aantal ligt lager dan in de landen om ons heen, zoals Duitsland, België en Frankrijk.

Wat voeg jij toe aan het team?

Van ons team vind ik dat je kunt zeggen dat we allemaal een ontzettende vechtlust hebben
en de drang om te winnen. Dat zit echt wel goed. Maar met willen alleen kom je er niet. Ik
probeer daarom zo veel mogelijk een sturende rol te hebben in het verfijnen van techniek,
communicatie, afstemming en tactiek.

“Een bal er keihard
inslaan geeft me meestal
wel een kick”
Tom Buijs ondervraagt Julius Held, Jongens A1:
Jouw familie is ook wel ‘van de volleybal’, vind je dat leuk?

Aan de ene kant is het leuk dat je familie hoog speelt en dat je veel met volleybal te maken
hebt, maar voor mij wordt het volleybal er niet anders door. Ik zou er net zoveel plezier in
hebben als ik niet uit een volleybalfamilie kwam.

Is het jouw ambitie om in het eerste team van SSS te spelen later?

Ik wil natuurlijk zo hoog mogelijk komen en ik probeer zoveel mogelijk uit mezelf te halen. Ik
train nu ook mee met Heren 4. Daar kan je veel van leren en het bevalt me super!

Wat is je favoriete onderdeel van het volleybal?

Ik houd ervan om met trainen lekkere passoefeningen te doen, maar een bal er keihard inslaan
geeft me meestal ook wel een kick.

We spelen vanavond tegen jouw broer Stijn (Landstede), voor wie ben je?

(Deze vraag werd een dag voor de wedstrijd SSS – Landstede gesteld)
Haha, leuke vraag, maar tegelijkertijd ook wel een moeilijke. Stijn speelt natuurlijk niet heel
veel en dat maakt het toch wel heel anders. Ik denk dat ik vrij neutraal blijf en het stiekem toch
SSS wel iets meer gun.

Als jij ons een tip mocht geven, wat zou je dan zeggen?

Ik denk eerlijk gezegd dat jullie het wel zwaar gaan krijgen, dus jullie zullen er vol tegen aan
moeten gaan. Niet jullie koppen laten hangen en alles geven!

Wil jij als jeugdlid ook vijf vragen stellen aan jouw favoriete SSS speler of
speelster? Dat kan! Geef je nu op via nieuwsssflitsss@live.nl

COWBOYSSS &
INDIANSSS

HET WAS EEN
TOPFEESSST!!!

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 dingen.
In deze Nieuwsssflitsss:

HEREN 2

Hoe anders kan het voor een team verlopen? De afgelopen twee seizoenen streed Heren 2,
met succes, tegen degradatie. Nu draait de ploeg bovenin de 1e divisie A met de besten mee.
Met een nieuwe sponsor, een nieuwe coach en veel nieuwe spelers is het tweede niet alleen
een heus prestatieteam, maar ook nog eens leuk gezelschap: een goed stel.
Op het moment van schrijven staat E-difference/SSS 2 na acht wedstrijden op de tweede plaats
in de 1e divisie A. Een knappe prestatie voor een team met maarliefst zeven nieuwelingen.
Het viertal Dirk Jan van Zanten, Machiel Kunst,
Mark van Roekel en Kevin van de Pol is de kern
dat het afgelopen seizoen in Heren 2 speelde.
Adriaan Kuiper, Michiel van de Beek, Freddy
Kunst en Gepko Hahn verruilden Heren 3 voor
Heren 2. Paul van Roomen kwam juist van het
vlaggenschip terug om het tweede te versterken.
Met Martijn Drost (TweeVV) en Joep Kuiphuis
(Florie/NVC) heeft E-difference/SSS 2 ook nog
twee aanwinsten van buitenaf weten te strikken.
De gemotiveerde Klaas Kunst wierp zich op om
als coach het gezelschap in het gareel te houden.

Wist je dat…
… Heren 2 een geweldige sponsor heeft met E-difference.
… SSS bij het tweede staat voor: systeem, service en spelplezier.
… Heren 2 van de elf spelers er acht hele leuke heeft.
… Freddy onze afsluitdijk is.
… Martijn van zijn naam baalt en liever Rik Doortik had geheten.
… Gepko liever bij Heren 3 dan bij Heren 2 speelt.
… Dirk Jan liever met zijn leuter dan met (zijn) ballen speelt.
… niemand Michiel in de auto wil hebben met uitwedstrijden,
omdat hij je de oren van de kop praat.
… als Klaas twee hartaanvallen heeft gehad tijdens een
wedstrijd, hij vrij rustig is geweest.
… dat Adriaan eigenlijk stijf rechts is.
… Joep met zijn puntenrijbewijs nog maar één punt heeft.
… Kevin altijd met z’n krultang in de weer is, omdat hij eigenlijk
het haar van zijn moeder heeft.
… Paul blij is met de Meerwaarde, omdat daar geen voegen in
zitten.
… Machiel liever Barcelona kijkt, dan een avondje komt trainen.
… Mark graag aanvoerder had willen zijn.
… Paul graag vice-aanvoerder had willen zijn.
… aanvoerder zijn overschat is.
… Heren 2 1032 kilometer aflegt dit seizoen en Bedum met 194
kilometer de verste uitwedstrijd is.

… je heel goed kan eten bij Café de Japperij in Staphorst.
… Machiel graag liters Scarabeesaus over zijn kipmix doet.
… Freddy verantwoordelijk was gemaakt voor de spelerskaarten, maar Klaas die taak een dag
later al over had genomen (voor het geval dat).
… Heren 2 openstaat voor gemengd douchen.
… Gepko de schrijver van het team is.
… de 1e divisie geen Kunst aan is.
… Heren 2 met 29 punten uit acht wedstrijden bovenaan had gestaan in de andere 1e divisie.
… het team met de Kerst net zoveel punten kan hebben als het hele vorig seizoen bij elkaar
(44 punten).
… Michiel net zo lief op voetbal had gezeten.
… Mark voor veldvulling zorgt.
… de vorige grap over Mark te makkelijk was.
… Heren 2 thuis nog geen set verloren heeft.
… Machiel altijd de ballen vergeet.
… Heren 2 een prijs had moeten krijgen bij het ‘Cowboysss & Indiansss’ feest.
… Gepko nog steeds single is.
… het linkerrijtje halen de doelstelling van het team is.
… de beste motivatie hiervoor een gratis barbecue van de sponsor is.
… Heren 2 hierbij E-difference, Lake Side en Martin de Bruin hartelijk wil bedanken voor de
mooie tassen, trainingspakken, inspeelshirts, broekjes, maar bovenal de wedstrijdshirts.
… moeders altijd rustig mee kon kijken op de groepswhatsapp, maar nu niet meer.
… dat Gepko dat nooit heeft gekund.
… mannen 19 keer per dag aan seks denken.
… dit bij een Heren 2-speler dit het uurgemiddelde is.
… de gemiddelde leeftijd van het team 25,8 jaar is.
… als je Klaas meerekent, het gemiddelde 28,8 jaar is.
… Michiel de jongste is met 18 jaar en Freddy met 33 jaar de oudste is.
… Klaas zijn snor afscheert als Heren 2 kampioen wordt.
… hij dit zelf ook nog niet wist.
… Joep het heel gezellig vindt bij SSS.
… Mark erg goed is in het verzinnen van wist-je-datjes.
… er regelmatig nieuws over Heren 2 te vinden is op Volleybalkrant.nl.
… Heren 2 om 16.00 uur zijn thuiswedstrijden speelt in de Meerwaarde.
… Heren 2 voor de volgende NieuwSSSflitSSS een ABC-tje maakt.

Sponsoren bedankt!

Want dankzij jullie lopen deze drie teams er weer flisend bij!
Nu maar hopen dat de resultaten in de competitie net zo
flitsend zullen zijn.
Online marketingbureau
E-difference stak Heren 2
in het nieuw.

Autorijschool Paulette
sponsorde de shirts van
Meisjes A2

Vloerenspecialist Holland
Parket zorgde er voor dat
Dames 1 en 2 er weer
pico bello bij lopen.

Even voorstellen...
Albertine van Minnen - Kruithof
Positie in het veld:
Leeftijd: 28 jaar
Denk dat het passer loper gaat worden
Woonplaats: Harderwijk
Doet nog niet in D1 mee omdat:
Relatie: getrouwd met
Ik op 31 juli bevallen ben van een hele lieve dochter Benke.
Bert van Minnen
Wanneer kunnen we je wel in actie zien:
Nu nog op de training en voor een wedstrijd moet je bij mijn coach, Rob Vooys zijn....
Volleybal geschiedenis in een notendop:
Op mijn twaalfde bij evv Elburg begonnen. Hier heb ik gespeeld tot ik zwanger raakte. En nu
voor het eerste jaar dus bij SSS.
Hoe ben je bij SSS terecht gekomen:
Via Simone Nab
Wat maakt een volleybalvereniging tot een leuke vereniging:
Een goede sfeer
Voldoet SSS of D1 aan die eisen:
Zeker!
Belangrijkste bezigheden buiten volleybal:
Natuurlijk mijn gezin en ik werk als juf. En vind het
heerlijk om gezellig met vrienden wat te doen!
Lievelingsinvulling van een volleyballoos
weekend:
Uitslapen en lekker de hort op.
Hoe kun je mij herkennen in de sporthal:
Door nummer 9 op mijn shirt

Van de vrijwilligerscoördinator
Vanaf heden kunnen en moeten alle leden zelf hun vrijwilligerspunten regelen. Op de website
van SSS Barneveld is hier een eenvoudig systeem voor opgezet. Ieder lid kan zelf zijn/haar
taken aanmelden en in een overzicht bekijken hoeveel punten hij/zij heeft behaald dat seizoen.
Stap 1: Registreer jezelf op
www.sss-barneveld.nl. Je krijgt per
mail een activatielink toegestuurd.
Klik daarop en log vervolgens in.

Voor en achternaam

Stap 2: Klik links in beeld op ‘Invoeren vrijwilligerstaken’

Stap 3: Bij ‘overzicht vrijwilligerstaken’ kan bekeken worden hoeveel punten jij al hebt behaald en kan je eventueel taken aanpassen of verwijderen.

Om een vrijwilligersbijdrage te verdienen moet je minimaal 60 punten aan vrijwilligerstaken
behaald hebben. De vrijwilligersbijdrage over het seizoen 2011/2012 is inmiddels uitgekeerd
door de penningmeester, indien het lid zijn contributie over het seizoen 2012/2013 al heeft
betaald.

Heb je vragen of opmerkingen over het
vrijwilligerssysteem? Stuur dan een mail
naar vrijwilligers@sss-barneveld.nl.

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
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TALENTEN VAN DE TOEKOMST
Lucas Dijkhuizen, 8 jaar

“We moesten

Op welke school en in welke groep zit je? Ik zit op de Prins
Willem Alexander de Burgt, in groep 5.
met z’n allen heel Wat zijn je hobby’s naast volleybal? Tennis
In welk team zit je en met wie? Ik zit in een team met allemaal
jongens die pas net op volleybal zitten. Ik zit onder andere bij
hard lachen”
Olivier, Daniel, Justin en Bram in het team.
Hoe vind je je team? Heel erg leuk, want mijn beste vriend Olivier zit erin!
Sinds wanneer zit je op volleybal? Ik ben vijf weken geleden begonnen.
Waarom ben je op volleybal gegaan? Olivier zat al even op volleybal en vroeg of ik een
keertje mee wilde met hem. Ik vond het zo leuk dat ik er op ben gegaan.
Wie is je trainer en wat vind je van hem/haar? Anna de Kruijff is mijn trainster. Ik vind haar
een goede trainster en ze is ook heel erg aardig!
Wat vind je het leukst op trainen? Het oefenen van mijn opslag.
Wat is tot nu toe het leukste volleybalmoment? Ik wilde een keer opslaan, maar toen kwam
heel hard mijn vuist tegen mijn eigen hoofd aan. We moesten met z’n allen heel hard lachen!
Wat vind je het moeilijkst aan volleybal? De opslag vind ik het moeilijkst.
Wie vind je de beste volleyballer? Ik vind Julian en Erik uit de mini’s erg goed. Ze leren mij
hoe je hard moet smashen.

Minke Vlasman, 8 jaar

“De wedstrijden
vind ik het
allerleukst!”

Op welke school en in welke groep zit je? Ik zit op De Spreng
in Barneveld. In groep 6.
Wat zijn je hobby’s naast volleybal? Voetballen en buiten spelen.
In welk team zit je en met wie? Ik zit in mini 10 samen met onder andere Elma, Job, Nathan,
Ilse en Tom.
Hoe vind je je team? Ik heb een heel erg leuk team!
Sinds wanneer zit je op volleybal? Ik zit nog niet zo lang op volleybal. Ik denk nu een aantal
weken.
Waarom ben je op volleybal gegaan? Mike, een vriend van mij speelde ook volleybal. Ik ben
een keertje met hem mee geweest en vond het toen ook heel erg leuk!
Wie is je trainer en wat vind je van hem/haar? Ik krijg trainen van Angelina en Sabria. Ze
geven hele leuke trainingen.
Wat vind je het leukst op trainen? Tikkertje.
Wat is tot nu toe het leukste volleybalmoment? Die heb ik nog niet echt.
Wat vind je het leukste aan volleybal? Ik vind de wedstrijden het allerleukst!
Hoe gaan die wedstrijden tot nu toe? Volgens mij sta an we nu op de 2e plek. Sinds dat ik
met het team meedoe hebben we al twee wedstrijden gewonnen.
Wie vind je de beste volleyballer? Ik heb nog geen idee.

Toernooien kerstvakantie

N

Weet je nog niet wat je in de kerstvakantie
moet gaan doen? Vervelen hoeft niet!

ijkerk

Voor de jeugd hoort het er bij om tussen kerst en oud&nieuw een
toernooi te spelen. Grote favoriet was altijd 2x2 in Wageningen, maar
helaas wordt dat niet meer georganiseerd. Gelukkig is er een vervanger. Het
Rabobank 2vs2 jeugdtoernooi in Nijkerk. Het is een week later dan Scylla altijd
was, namelijk 2 en 3 januari. Dit is echt een aanrader!
Kosten: €15 p.p.
Datum: 2 en 3 januari
Plaats: Sporthal Corlaer in Nijkerk
Voor meer informatie: www.nvc-nijkerk.nl

A

peldoorn

Lijkt het je leuker om met je hele team een toernooi op niveau te spelen? Dan
is er nog de gouwe ouwe in Apeldoorn. Het Dynamo Kersttoernooi valt wel
tussen kerst en oud&nieuw, op 27,28 en 29 december. Dit toernooi is bedoeld
als voorbereiding op de Open Club Kampioenschappen.

Inschrijven kan helaas niet meer. Maar er doen een aantal teams van SSS
mee. Dus wie weet kun je nog ergens aansluiten. Of je kunt
natuurlijk een dagje gaan kijken!
Voor meer informatie: www.jeugdtoernooi.svdynamo.nl/

O

pen Club

Ook zijn op 5 januari de voorrondes van het Open Club toernooi. In De Meerwaarde spelen onze meiden B en C. De MA moet naar Tubbergen en de JC
spelen in Horst. De jongens A zijn al geplaatst. Het zou natuurlijk geweldig
zijn als iedereen op 16 maart in de finale staat.
Meer informatie op de NEVOBO site: www.volleybal.nl
4 Nations volleyball tournament
In Amsterdam spelen de jongens van Jeugd Oranje een voorbereidingstoernooi tegen Frankrijk, Italië en Servië. Van 27 tot en met 30 december zijn ze te
bewonderen in sporthal Ookmeer in Amsterdam. Entree is gratis.
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Traininge

Op de volgende dagen zijn er GEEN trainingen:
24, 25, 26 en 31 december, 1 januari.
Informatie omtrent overige dagen. Individueel overleggen
met je eigen trainer.
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SSS stond afgelopen zaterdag op de Wintermarkt
in Barneveld en dat was een groot succes! Van
11:00 tot 21:00 hebben verschillende enthousiaste
SSS’ ers heerlijke wafels gebakken en lekkere
broodjes Unox bereidt en dat allemaal om geld
op te halen voor SSS. We mogen met trots mededelen dat we op deze dag in totaal een bedrag van ongeveer 700 euro hebben opgehaald.
Iedereen die aan deze dag heeft meegeholpen:

Bedankt!

