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Als wij naar SSS kijken met “breedtesport” als vertrekpunt, dan loopt het op rolletjes. We zijn 
één van de grotere volleybalverenigingen in de regio, de bloeiende jeugdafdeling groeit, ook 
het aantal (heren)recreanten neemt toe, we spelen met veel teams op alle niveaus in de 
competitie, we beschikken over veel eigen trainers, we hebben een prima accommodatie en 
voldoende scheidsrechters. Voor het organiseren van de Open Club Kampioenschappen of 
de mini competitie draaien we de hand niet om en hebben dan ook regelmatig ‘volle bak’ in 
De Meerwaarde. En dan zijn ook nog eens de JA1 en JC1 doorgedrongen tot de finales van 
de nationale Open Club, wat wil je nog meer?

Vanuit de topsport gedachte ziet het plaatje er toch iets anders uit. Hoe kunnen we het 
niveau bij de Heren vast houden en wanneer breken de Dames nationaal door? Dat lukt 
vanzelfsprekend alleen met goede spelers en trainers, maar waar komen die vandaan? 
Vanzelfsprekend komen zij bij voorkeur grotendeels voort uit de eigen vereniging, dat 
snapt iedereen. Maar dat gaat niet vanzelf, dan heb je wel ambitieuze mensen binnen alle 
geledingen van de vereniging nodig met dezelfde topsport gedachte die dat willen en kunnen 
uitdragen. Dat zijn ervaren en bevlogen trainers die het talent herkennen en hen stimuleren in 
hun ontwikkeling. Maar ook (jeugd)bestuursleden met ambitie die mogelijkheden scheppen 
voor talenten om zich te ontwikkelen binnen SSS, zodat ze op enig moment (ere)divisieniveau 
kunnen gaan spelen. 

Binnen de vereniging zijn gelukkig een aantal van die fanatiekelingen actief en zij boeken leuke 
successen. Maar... naar mijn gevoel zijn die mensen nog teveel op de korte termijn bezig en 
meer met hun eigen team. Er ontbreekt nog een plan voor de iets langere termijn met daarbij 
de aansluiting tussen mini, jeugd en senioren. Ondanks de inzet van iedereen loopt dat nog 
niet op rolletjes. Als gevolg daarvan boeken we ieder seizoen hele leuke successen, maar 
ontbreekt de constante factor. We zijn bij de hogere teams mijns inziens nog erg afhankelijk 
van toevalligheden.

Tijdens de laatste ALV heb ik gesuggereerd dat we misschien moeten overgaan tot het 
aanstellen van één technisch coördinator c.q. verenigingsmanager om het technische beleid 
binnen de hele vereniging op poten te gaan zetten. Op die manier moet een goede doorstroming 
van volleybaltalent richting de hogere teams plaatsvinden en blijft SSS een aantrekkelijke 
club voor regionaal talent. Vanzelfsprekend moeten de breedte- en topsport goed op elkaar 
aan blijven sluiten en elkaar waar mogelijk versterken. Na diverse gesprekken ben ik tot de 
conclusie gekomen dat dat niet het juiste middel is om het gestelde doel te bereiken. (En om 
eerlijk te zijn: ik heb ook niemand kunnen vinden die in het plaatje past). Zo’n (extern) persoon 
wordt aangetrokken voor een klus van een aantal jaren en is daarna weer verdwenen en dan 
mag je het zelf als vereniging weer oppakken. En als je pech hebt zijn veel van de vrijwilligers 
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van voor die periode dan niet meer beschikbaar, want de ‘verenigingsmanager’ regelde toch 
alles. Kortom: begin je aan een verenigingsmanager, dan ondergraaf je het vrijwilligersbeleid 
en kom je er mijns inziens niet meer vanaf. En omdat het bij SSS op het vlak van de vrijwilligers 
juist goed gaat, is dat zonde. Daarmee is het gestelde doel (volleyballijn verbeteren binnen de 
vereniging) niet van tafel, alleen moeten we zoeken naar een andere invulling. 

Die andere invulling gaat plaatsvinden door de trainers van de 1e teams meer te betrekken bij 
de andere selectieteams. Edward Kamphuis (trainer H1) is afgelopen seizoen nauw betrokken 
geweest bij het tweede en derde herenteam en het is zijn intentie dat de komende jaren te 
blijven doen. Zo zal Rob Vooys (trainer D1) volgend seizoen veel meer dan de afgelopen 
seizoenen betrokken worden bij het tweede en derde damesteam. Op deze manier hoop ik 
dat talenten volop de gelegenheid krijgen op het juiste niveau te trainen en te spelen en dat de 
communicatielijnen tussen de trainers onderling kort kunnen zijn.

Samenstelling Bestuur
Juist om die communicatie binnen de vereniging goed te laten verlopen, is het vervolgens wel 
belangrijk dat we op ‘bestuurs’ niveau voldoende mensen beschikbaar hebben om het één en 
ander te coördineren. Gelukkig hebben we een enthousiast jeugdbestuur dat ,onder leiding van 
Bert Glismeijer, met leuke dingen bezig is en dat ook nog eens past binnen de topsport gedachte, 
zonder natuurlijk de breedtesport uit het oog te verliezen. Vervolgens ben ik heel gelukkig met 
de toetreding van Stefan Drost tot het hoofdbestuur, als opvolger van Ronald van der Lubbe. 
Hij neemt samen met Rob Vooys, Carolien Bakelaar en Anna de Kruijff de verantwoordelijkheid 
voor de Dameslijn voor zijn rekening. We zijn overigens nog steeds op zoek naar iemand die 
diezelfde rol voor de Herenlijn wil gaan invullen!

Leuke successen en activiteiten
Zoals gezegd gebeuren er heel veel leuke dingen binnen de vereniging. Zo vertegenwoordigen 
de JC1 en JA1 ons in de finaleronde van de Open Club. Prachtig resultaat en succes gewenst. 
Net zo trots ben ik op het vaste team van SSS dat tweemaal de Open Club Kampioenschappen 
bij De Meerwaarde organiseerden en het volste vertrouwen vanuit de NeVoBo geniet.

Van het inloopspreekuur fysiotherapie door Medifit op de dinsdagavond wordt gelukkig veel 
gebruik gemaakt. De eerste avond was de belangstelling nihil, maar daarna is de animo 
toegenomen. Maak gebruik van het spreekuur en laat je adviseren om zo niet onnodig lang met 
allerlei pijntjes rond te blijven lopen.

Vanaf woensdagavond 22 februari wordt het BDU/Bedrijfsvolleybaltoernooi in De Meerwaarde 
georganiseerd. Dat heeft tot gevolg dat een aantal SSS teams tijdelijk elders moet trainen. De 
komst van het bedrijfsvolleybal naar De Meerwaarde is belangrijk voor het volleybal in Barneveld. 
Door al het volleybal in het Sportcentrum te concentreren 
hopen we daar over-en-weer van te profiteren. Hopelijk 
voelen een aantal spelers er zich zo thuis dat ze zich bij SSS 
aansluiten, dat kan als spelend lid zijn maar bijvoorbeeld ook 
als scheidsrechter. Mogelijk willen een aantal teamsponsors 
ook lid van de BusineSSSclub worden? Financieel is het 
natuurlijk ook interessant, door het geld binnen het volleybal 
te houden kunnen we de kosten laag houden en komen de 
opbrengsten ten goede aan het volleybal in Barneveld.

Tenslotte wil ik het oud-papier nog noemen dat tegenwoordig 
via kliko’s wordt verzameld. De SSS beladers zorgen 
maandelijks voor een mooie aanvulling op de verenigingskas. 
Namens de penningmeester bedankt voor jullie inzet.

Gert Dekker



Hawaii SSSnerttoernooi
01-06-2013

Geef je nu op! 
Scan de QR code in óf schrijf je in 
via www.sss-barneveld.nlSCAN & PLAY

Schrijf je nu in en noteer alvast in je agenda!

Hawaii SSSnerttoernooi
Datum: zaterdag 1 juni
Locatie: Sportcentrum De Meerwaarde

Voor SSS leden en introducés
• Mini’s t/m C-jeugd
• A-, B-jeugd & Senioren

Party and Play in Hawaiian style



Het hebben van (veel) familie wordt door grote groepen in onze samenleving als een zegen 
ervaren, terwijl anderen er liever niet of zo min mogelijk mee te maken willen hebben. Ikzelf 
kom uit een geslacht, dat al heel lang als los zand aan elkaar hangt en ik moet zeggen, dat ik 
me daar op sommige momenten best lullig bij voel, omdat je in bepaalde fases van je leven 
wat (extra) warmte en aandacht kunt gebruiken. Op andere momenten ben ik bijvoorbeeld 
ook best jaloers, als ik grote gezinnen familiereünies zie houden, waar tientallen mensen, tot 
in de 4e graad gezellig elkaar opzoeken en de familieband koesteren. Anderzijds: geen lusten, 
ook geen lasten.

Gaat dit een zwaarmoedig stukje worden, Waterman?
Nee hoor, zo zijn we niet getrouwd.

Het valt ook niet altijd mee om iedereen te vriend te houden. Je kunt het in een gezin onderling 
nog zo goed met elkaar rooien, vaak komt er dan  wel weer een aangetrouwd lid roet in het 
eten gooien. Of door de kinderen en de wijze waarop jij ze opvoedt en wat anderen daar dan 
weer wat van vinden. Of door geloofsovertuiging en/of verschillen daarin (van die duivel en 
dat kussen in de slaapkamer, weet je nog?). Of je hebt (te)veel naasten lief gelijk jezelf. Of je 
haat de hele wereld om één. Allemaal niet goed! Herrie in de tent! En dan wil ik het nog maar 
even niet hebben over schoonmoeders, dan wordt deze column namelijk vééél te lang.

Dus voor iedereen, die erin slaagt om de rust in de keet te bewaren: petje af.

Ik kwam in ons Nederlandse taalgebruik een aantal uitdrukkingen en gezegdes tegen over 
familie en/of haar verbanden, en het viel me op, dat de meeste toch wel een negatieve bijklank 
hadden.
“Van je familie moet je het maar hebben” is er zo een. Of “Hij heeft er een broertje aan dood”, 
gevolgd door “Een zwakke broeder”.  Of wat te zeggen van “Het zal je kind maar wezen” of 
erger: “Het kind van de rekening” of “Ik krijg er zo langzaamaan een kind van....” en als je als 
kind dan toch nergens voor deugt: “Een kind kan de was doen.”
Waar je nog twee kanten mee opkan zijn gezegdes als “Dat komt in de beste families voor”, 
“Het zit in de familie” , “Nou moe!” en “Daar moet je wel mee uitkijken, vader!”
Maar je kunt toch moeilijk volhouden dat namen als Moeder de Gans of Vrouw Holle flatteus 
klinken, noch termen als “Hoge omes”, “Een stevige tante”, “Je tante op een houtvlot”.
Het is me allemaal wat.

Wat heeft dit alles nu toch weer met SSS te maken, Waterman, hoor ik je hardop denken. 
Welnu, dat ligt meer voor de hand dan je denken zou. Bij SSS namelijk blijken heel veel 
gezinsverbanden te bestaan. Vaak al drie generaties lang volleyballen vaders, moeders, 
kinderen, tantes en ooms in stevige getale bij SSS. Als SSS een bedrijf was, was het zeker een 
familiebedrijf geweest.
Bij SSS geldt niet alleen, dat sport verbroedert, maar ook verzustert, vervadert en vermoedert.
Willekeurig met de vinger langs de ledenlijst gaand (in de wetenschap dat mijn lijst absoluut 
niet volledig is) kom je  namen van Abraham, v.d. Beek, Berger, Boshuis, Burgering, v. Delen, v. 
Deuveren, Duits, Gijsbertsen, Held, Hooijer,  Kaasschieter, Kunst, Miedema, Nicolai, v.d. Sloot, 
Staal en v.d. Veen diverse keren tegen. Aan de geboortedata kun je zien, dat hier (minstens) 
sprake is van 2 generaties. Meestal doordat vader of moeder al volleyden en de kinderen dus 
ook meenamen en interesseerden, maar ook vaak andersom: Omdat de kinderen volleybal 
leuk vonden en de sfeer bij SSS zo goed is, gingen pa en/of ma het ook maar eens proberen. 
En vaders dan meestal bij Heren Trim, het gezelligste en daardoor allergrootste team van de 
vereniging.

 ALL IN THE FAMILY 



En dan hebben we natuurlijk nog de jongens en meisjes, allebei lid van SSS, die het ook buiten 
de sporthal met elkaar erg goed konden vinden en thuis de onderhandse balbehandeling 
nog maar eens grondig doornamen. Wij herkennen hierin bijvoorbeeld de echtparen Dekker/
Wijnveen, Boels/Kunst en Minnen/Colenbrander.
Als ik tegenwoordig de belangstelling van de andere kunne op de tribune zo eens inschat 
als er een A- of B-jeugdwedstrijd plaatsvindt, waarbij er niet alleen gelet wordt op de strakke 
service of de fraaie setup, zit het ook voor de toekomst wel goed met dat “interne beraad”.
Wat de penningmeester weer als een vooroorlogse meneer pastoor doet gniffelen en in de 
handen doet wrijven in de hoop dat men te zijner tijd ter vermenigvuldiging zal heengaan, 
teneinde aan een stabiel ledenbestand mee te werken.

Lieve mensen, ik wens jullie veel gezellige, warme en sportieve familie toe!

Waterman.

Olga van Laar ondervraagt Lisanne Jongetjes, Dames 1:
Waarom heb je voor de sport volleybal gekozen?
Ik heb eerst een poosje wedstrijd zwemmen gedaan, maar na een tijdje vond ik dat niet meer 
leuk. Toen ben ik met een vriendin meegegaan naar haar volleyballes en sindsdien ben ik er 
niet meer afgegaan! Het is een teamsport en dat is ook erg gezellig!

Op wat voor positie speel je en wat moet je daar precies doen?
Ik ben midden. Dat houdt in dat ik op midden moet aanvallen en moet blokkeren aan het net. 
Als ik naar achteren moet om te passen na het doordraaien, ga ik eruit en komt de libero erin 
voor mij. Zodra de libero weer naar voren moet, mag ik weer aan het net!

Wat vind je het leukste aan volleybal?
Aanvallen!

Hoe lang zit je al op volleybal?
Volgens mij zit ik er nu zo’n 5/6 jaar op.

Ben je nog van andere teams trainster?
Nee, ik train alleen jullie en het is ook mijn eerste 
jaar! De MC6 doe ik samen met Roelinda Nicolai 
;) Het is een erg gezellig team! 

Olga & Lisanne

“Ik ben dit jaar 
voor het eerst 

trainster en train 
de MC6”
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Lisanne Jongetjes ondervraagt Olga van Laar, Meiden C6: 
Hoelang zit je al op volleybal en in welk team zit je nu?
Ik zit nu 2 jaar op volleybal en ik zit in het team MC6. Ik heb het erg naar mijn zin!

Wat vind je het leukst om te doen bij volleybal?
Het leukste vind ik om wedstrijden te spelen.

Wie is je voorbeeld in het volleybal of ken je iemand die je heel goed vindt?
Jij natuurlijk! Maar ook nog iemand anders, uit het Nederlands zitvolleybalteam. Ze heet Karin 
Harmsen.

Wat maakt jou zo bijzonder?
Mijn enthousiasme en mijn lach :-)

Welke positie zou je graag willen spelen later?
Serveerder of blokkeerder.

 

“Karin Harmsen uit het Nederlands 
zitvolleybalteam is mijn grote voorbeeld”

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

SSS Dames 2 in het nieuw!

Met trots mogen wij 
melden dat De Babbel uit 
Barneveld onze dames 
uit het tweede heeft 
voorzien van prachtige 
nieuwe trainingspakken!

 
Bedankt!





Het is een bijzonder stel… SSS JC 1 seizoen 2012-2013. Ik heb even snel zitten rekenen…

Vanaf de seizoenstart in augustus hebben ze ongeveer 90 sets gespeeld waarvan ze er slechts 
5 verloren. In de hoofdklasse hebben ze 1 potje met 3-2 verloren van Alterno verder louter 4-0 
overwinningen.. waarvan er inmiddels ook alweer 4 in de topklasse. Een bijzonder stel dus… 
dat in grote lijnen ook nog eens vanaf mini 16 bij elkaar speelt!

Op volle oorlogssterkte, Cas uit A2 heeft zich inmiddels bij zijn leeftijdsgenoten gevoegd, werd 
in de voorronde in Horst snel afgerekend met Havoc, Hovoc en Auto van Oort. 3 x 2-0 met een 
saldo van 151-97. Met een dik compliment van Ivo Martinovic, hoofdcoach Prins /VCV, gingen 
de mannen met een grote glimlach terug naar Barneveld.

Zaterdag 9 februari was de grote dag. Halve finale van NOJK. Na Horst Limburg mochten 
de mannen nu ruim 150 km naar het noorden om in Sneek te strijden voor een plekje bij de 
laatste 8 van Nederland.

In het midden van de nacht vertrokken we met een volle selectie richting Sneek. De selectie 
vol, maar helaas met 3 vraagtekens in de basis. Marcus stond donderdagmorgen op met 
pijn in zijn beste spelverdelersarm, Ewoud moest met gym over iets heen springen en had 
daarmee zijn hamstring geblesseerd en Nick zat al 9 dagen aan de antibiotica en had meer 
gehoest dan normaal in 2 jaar.

De 1e wedstrijd begonnen Marcus, Nick, Aron, Wilco Ewoud en Cas aan het avontuur tegen 
Sudosa Assen. De eerste set spelen de mannen het niveau wat ze kunnen. Gesteund door de 
beste service kleunen de mannen de 1e set naar een prima 25-10. De 2e set verloopt minder 
goed. Er slaat wat spanning in de benen en er worden meer fouten gemaakt dan gebruikelijk. 
Dit resulteert in een klein, maar leerzaam setverlies van 25-23.

Belust op revanche werd in het 2e potje de strijd aangebonden met Auto van Oort. Een 
bekende uit de voorronde. De mannen speelden een prima wedstrijd en de tegenstander uit 
Dieren droop met de staart tussen de benen na 25-10 en 25-9 af. Hiermee was een plek in de 
kruisfinale bereikt.

De derde wedstrijd konden ze de borst nat maken tegen Alterno. Voor mij verreweg de beste 
ploeg die ik aan het werk heb gezien. Niet de JC uit de reguliere competitie, maar deze talenten 
spelen in de B en A jeugd. Na een goede start waarbij de ploegen een gelijkopgaande trend 
lieten zien, ging het helemaal mis. Alterno deed er een tandje erbij en in een mum van tijd 
werd de set verloren. Geen tijd voor uithuilen, mannen oplappen en klaar maken voor de 2e 
set. Binnen dezelfde mum stonden we met 15-5 achter en dat terwijl ik ze graag met een goed 
gevoel naar de kruisfinale wilde hebben. Marcus aan service, Alterno overmoedigd en begint 
wat te wisselen. Het ongelooflijke gebeurt. Een serie van 12 punten! Alterno wisselt terug en 
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toch slepen de mannen met geweldig spel een 25-21 setwinst uit het vuur. 

Met dit goede gevoel mochten we in de kruisfinale aantreden tegen Twente05. Een goede 
bekende. We hadden in de competitie net met 4-0 gewonnen van de lange mannen uit 
de Achterhoek. Heerlijk fel, goed geconcentreerd en goed volleyballend werd de 1e set 
gewonnen met 25-10 en de finale lag voor het oprapen. De 2e set verloopt exact hetzelfde 
als tegen Sudosa en we vervallen in dezelfde fouten. Spanning in de benen en in de kopjes, 
JC maakt vreemde fouten en deze set gaat verloren met 25-18.

Wat volgt is een beslissende 3e set waarin ik alleen maar kan hopen, dat de jongens 
zichzelf belonen met de plek waar ze horen. Bij de beste 8 clubs van Nederland.
Goede start 6-3 voor, 8-7 wisselen van helft en dan weet iedereen dat het alle kanten op 
kan gaan. En dan gebeurt het, ware klasse laat zich gelden, jongens worden mannen en 
spelen hun beste volleybal op de BIG-points. 15-9 winnen en dan een prachtige ontlading. 
JC ongeslagen naar de eindronde!

Een werkelijk prachtige prestatie van een generatie waar SSS in de toekomst nog veel 
plezier aan kan beleven!

In de finaleronde gaan we het op 16 maart in Nijmegen opnemen tegen Taurus, Dynamo 
en Keistad. Keistad kennen we van een wedstrijd in de voorbereiding, Dynamo heb ik zien 
ballen in Sneek en staan met 3 meisjes in het veld, Taurus is de grootte onbekende. Wie 
weet wat er kan gebeuren als de stoere mannen van SSS onbevangen ten strijde kunnen 
trekken en de gespannen kopjes kunnen thuis laten.

Namens een trotse trainer/coach en vader,

Freek

                             
 Jongens C1 

Rens, Mats, Rick, Bram, Marcus, Aron, Cas, Ewoud, Wilco en Nick

Trainers:  
Rob en Freek 

Coaches: 
Freek en Gert

Scheidsrechter:  
Dick

Supporters:  
Annie en Camiel





Dames 7..Rijzende sterren!

Rijzende sterren? Jazeker rijzende sterren! Wie zegt dat? Nou ik! Ik is hier de trainer van deze 
club fantastische meiden. Ze verdienen echt een woord van dank en diep respect voor hun 
inzet. Ik heb in dit jaar, dat nog niet eens voorbij is, met zo veel plezier de trainingen gegeven, 
dat na elke training of wedstrijd ik op de bank plof met een glimlach. De vooral tevreden 
glimlach die altijd maar weer op mijn gezicht verschijnt. Meiden, jullie verdienen nu eens een 
bedankje .. van mij!
Maar beste trainer, wie zijn die meiden van Dames 7 nu eigenlijk? Nou … dat gaan ze jullie 
vertellen:

Liset, onze mrs. Cannonball! Moppert wat als een ingestudeerde aanval mislukt, maar danst 
strepen op de vloer als ze de bal genadeloos uit een 3-meter aanval tussen de lijnen slaat. 
Moet na elke wedstrijd en training met Shakira over eten praten. Donuts, patat met brokken 
en traktaties .. als het maar lekker is. Alette, slaat Alette’jes. Alette’jes? Ja, van die onmogelijke 
set-ups toch een aanval weten te maken, waardoor de trainert nog maar eens een Smintje 
pakt en glimlacht om het onmogelijke. Annemieke is altijd tactisch en stil. Stille wateren en 
diepe gronden. Ze wekt toch altijd wel weer irritaties op bij de tegenstanders om toch weer 
die mooie pass te geven naar onze spelverdeler. Annemiek (De Bokito van het team) krijgt 
nog meer kracht door er oerkreten bij te maken, voordat ze de bal een flinke tetter door het 
midden geeft. Harma droogt de boel humoristisch nog een keer af en vraagt de trainert op 
welke positie ze weer kan spelen. Thea zweept de boel nog een keer op en Heleen grapt de 
boel daarna ook nog weer eens bij elkaar. Erika kijkt na afloop van een slopende wedstrijd 
(nou ja eigenlijk elke wedstrijd…) Zijn we al klaar dan? We zijn net warm gespeeld….. En dan 
hebben we nog onze coach/trainert Stefan. Hij is aandeelhouder in Smintjes. Tijdens iedere 
wedstrijd rammelen de Smintjes in zijn broekzak van het ijsberen, want zitten kan hij niet. Bij 
elk spannend moment komt dat doosje tevoorschijn om er maar weer eentje te nemen.

Altijd weer die teamgenoot die de ballen vergeet of juist iemand die elke 
week zorgt voor een enorme fruitmand op de reservebank. Zo heeft elk 

team zijn rituelen en andere leuke en gekke kenmerken. 

In deze Nieuwsssflitsss:

DAMES 7



Als je Dames 7 in een notendop met steekwoorden moet benoemen zijn dat ritueeltjes, veel 
eten, laatkomers en doorzetters. Ok, ik begrijp uiteraard dat die notendop wel een kleine 
toelichting nodig heeft. :-)
Elke wedstrijd van ons laat zich zien in vele rituelen. Van rustig gezamenlijke warming-ups, 
totale stilte bij Annemiek en Liset hun serve, Liset moet altijd de bal van Thea krijgen voordat 
ze opslaat tot aan briljante ingestudeerde aanvallen. Hoe dan ook, hoeveel rituelen we ook 
van elkaar moeten accepteren er is altijd wederzijds begrip voor elke speler. Openheid in het 
team voorkomt irritaties en scheve gezichten. Natuurlijk vallen er af en toe woorden in het 
veld, dat hoort bij het spel. Maar er wordt snel weer hard gelachen om onze Alette’jes, kreten 
en de heerlijke afgedroogde humor van Harma en Heleen in het veld. Na iedere thuiswedstrijd 
moet er uiteraard gegeten worden. Patat met brokken! 
Ja we trainen om 21:30 (de laatkomers…), maar we laten geen training schieten ook al zijn 
we de volgende dag helemaal kapot. Keihard werken voor het niveau wat we nu hebben, dat 
hebben we de laatste maanden gedaan!

Door dat keiharde werken slijten de gaten natuurlijk wel in onze kleding, is er nog een hele 
lieve sponsor die ons van nieuwe sterrenkleding wil voorzien?

Willen we nog iets meer? Ja! Onze laatste thuiswedstrijd spelen met een tribune vol fans die 
ons toejuichen en veul herrie maken met vuvuzela’s en trommels… Ja, wie weet komt die 
droom voor ons nog eens uit!

“Na iedere thuiswedstrijd moet 
er uiteraard gegeten worden. 

Patat met brokken!”

Just for Feet Ede geeft je nu de mogelijkheid deze 
schoen voor een scherpe prijs aan te kunnen schaffen. 

Van dit bedrag zal Just for Feet ook nog eens € 5,- 
doneren aan de clubkas van SSS-Barneveld.

* niet in combinatie met de reguliere 10% korting die sss leden al ontvangen.

Wil jij op hetzelfde merk schoenen lopen als jouw favoriete speler? Kies dan Mizuno!

ExcluSiEVE SponSor dEal Voor allE SSS-BarnEVEld lEdEn...!

Voor€ 60,-
 Van € 74,95

Mizuno Wave Twister

Junior MaTEn
Van: € 59,95

Voor: € 49,95



Het is zaterdag 9 februari 2013, 7.15 uur. 
Het is tijd voor een goed ontbijt met het 
team. Een ontbijt wat kracht en energie 
moet geven voor de lange dag die voor ons 
ligt. Vandaag spelen we namelijk de halve 
finales van de Nederlandse Open Jeugd 
Kampioenschappen. Michiel, Frank, Jordi 
en Bart zijn de spelverdelers. Martin, Luuk 
en Julius de passerlopers. Marc, Alwin en 
Robert op midden en Wilbert en Albert zijn de 
libero’s. En niet te vergeten, Geert-Jan Welink 
is onze coach.

Om half tien stond de eerste wedstrijd op 
het programma. Deze wedstrijd moesten we 
spelen tegen Set-Up  ’65 uit Ootmarsum.  De 

tribunes stroomden vol en het feest kon gaan beginnen. Het werd een makkelijke overwinning, 
2-0. De eerste wedstrijd was gespeeld en de eerste punten waren binnen.

Gelijk daarna, om half elf, speelden we onze tweede wedstrijd. Het publiek was weer in grote 
getale aanwezig. De tegenstander was Meppel. Tegen deze tegenstander moesten we wat 
harder werken dan tegen Set-Up. De eerste set wonnen we, maar de tweede set lieten we op het 
eind uit onze vingers glippen. Het werd 1-1.

Na een uurtje rust begon om half één onze derde poulewedstrijd tegen Olhaco uit Hoogeveen. 
Het publiek was weer in grote getale aanwezig en de trommels en toeters werden uit de kast 
gehaald. De eerste set wonnen we heel dik en iedereen  ging er vanuit dat we deze wedstrijd 
simpel met 2-0 gingen winnen. Niets is minder waar. In de tweede set kwamen we met 14-1 
achter. En ondanks een goede 
inhaalrace bleek het verschil te 
groot en verloren we deze set. 
Het werd dus 1-1.

En toen werd het spannend. 
Half drie speelden we tegen 
Twente ‘05 uit Enschede en 
we moesten minstens één 
set pakken om nog naar 
de kruisfinales te gaan. Nu 
moest het gebeuren. Het werd 
een schitterende wedstrijd. 
Schitterend om te spelen, maar 
zeker ook schitterend om te 
kijken. Het niveau lag hoog en 
de spanning was om te snijden. 

 De weg naar de finales 
van de NOJK



Met ontzettend veel beleving, concentratie en plezier speelden we de wedstrijd die we 
uiteindelijk wonnen met 2-0.

Om half vijf moesten we de kruisfinale spelen tegen Ecare/Apollo, omdat we tweede waren 
geworden in de poule. Meppel was eerste geworden en Twente derde. Nog één keer 
moesten we alles geven. Nog één keer en dan zouden de finales voor ons een feit zijn. En 
het gebeurde. We wonnen met 2-0!

9 Februari 2013, wat een heerlijke dag! Een dag vol met spanning, emotie en plezier. Het is 
de dag waarop we ons plaatsen voor de finales van het NOJK!
We willen op deze manier iedereen bedanken die ons aan kwamen moedigen. Wat een 
geweldig publiek!

16 Maart 2013, dan worden de finales van de jongens A gespeeld in Wijchen. 
We hopen dat jullie ons weer met zo veel mogelijk mensen aan komen moedigen!

Jongens C  
Jan Massink sporthal in Nijmegen  

9:30uur SV Dynamo -  SSS  

11:30uur Taurus -  SSS  

13:30uur  SSS - AVV/Keistad 
 

Jongens A 
Sporthal Arcus in Wijchen  

9:30uur   SSS - Auto van Oort/Rebelle  

11:30uur SSS -  VCV  

13:30uur Twente ‘05 -  SSS 

Kom kijken bij de finales 
Nationale Open Jeugd Kampioenschappen

Kruisfinales vanaf 16:15uur
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Dit keer: de twee beste vrienden Erik van Koesveld en Justin Mulder

Hoe oud zijn jullie?
Erik: 8 jaar  
Justin: 7 jaar

Op welke school  zitten jullie?
Erik: We zitten allebei op de Koningin Julianaschool. 

Zitten jullie ook in dezelfde klas?
Justin: Ja, we zitten in dezelfde groep en we zitten ook nog eens naast elkaar in de klas.

Wat zijn jullie hobby’s naast volleybal?
Erik: We hebben thuis heel veel dieren. 2 poezen, 3 honden, 1 cavia en heel veel konijnen. 
Het allerleukste vind ik dan ook de konijnen voeren. 
Justin: Ik vind het leuk om buiten te spelen en de cavia te voeren.

Zitten jullie bij elkaar in het team?
Justin: Ja we zitten bij elkaar in het team!

Met wie spelen jullie daar nog meer in?
Erik: We zitten ook nog in het team met Gijs, Jordy, Tom, Jeroen en nog 2 meisjes.

Hoe vinden jullie je team?
Justin: We hebben een heel leuk team! 
Erik: We doen samen hele leuke spelletjes.

Sinds wanneer zitten jullie op volleybal?
Erik: Ik weet niet meer precies vanaf wanneer. Volgens mij ben ik in november op volleybal 
gegaan, dus een paar maanden. 
Justin: Ik ook, want we zijn samen op volleybal gegaan.

Waarom zijn jullie op volleybal gegaan?
Erik: Omdat het mij een leuke sport leek. 
Justin: Omdat ik volleybal leuk vind om te doen.

“We zijn samen 
op volleybal 

gegaan” Erik van Koesveld & 

Justin Mulder

     TALENTEN VAN DE TOEKOMST 



Wie is jullie trainer?
Erik: Eline is onze trainer.

Vinden jullie haar een goede trainster?
Justin: Ja, ze doet het heel erg goed en het is erg leuk met haar.

Wat vinden jullie het leukste van volleybal?
Erik: Spelletjes doen en wedstrijden spelen. 
Justin: Ik ook!

En wat het moeilijkst?
Justin: Ik vind opslaan het moeilijkste van allemaal.
Erik: Ik vind eigenlijk niks moeilijk.

Hebben jullie al een beste volleyballer/ster?
Erik: Ik vind mijn broer Bart de beste volleyballer. Hij zit ook in de mini’s en ik vind hem erg 
goed. Justin: Ik vind Bart ook heel erg goed. Hij is de beste vriend van mijn broer. 

FIFA TOERNOOI
Op vrijdag 11 januari 2013 werd het eerste officiële 
SSS FIFA-toernooi gehouden. In CheerSSS gingen 
acht duo’s met controllers met elkaar de strijd aan 
op de Playstation 3. Aan het einde van de avond 
mochten Kevin van de Pol en Koen van Bergeijk 
zich de winnaars noemen van de eerste editie.

Nadat de tweede televisie was geïnstalleerd, 
de teams waren gekozen en officieel in twee 
poules waren geloot, kon het toernooi beginnen. 
Met twintig man – vrouwen waren welkom, 
maar hebben we niet gezien – tegelijk naar twee 
beeldschermen staren, en vol emotie juichen of 
balen bij een doelpunt of een bal op de lat. Het ging 
er fanatiek aan toe en de ‘oehs en aahs’  vlogen 
door CheerSSS heen.

Vijftien wedstrijden en ruim drieënhalf uur later was 
het eerste SSS FIFA-toernooi ten einde met Kevin 
en Koen als winnaars. Zij versloegen in de finale 
Arjan de Bruin en de jarige Jacco Schaap. Martin 
de Bruin en Gepko Hahn maakten het podium 
compleet. 

Na afloop was iedereen het erover eens 
dat het zeker voor herhaling vatbaar was. 
Daarom wordt er binnenkort een tweede FIFA-
toernooi georganiseerd. Houd de website en 
facebookpagina van SSS in de gaten!





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

Mail naar: nieuwsssflitsss@live.nl

Redactie: Marinda van den Brink, Gepko Hahn, Leanne Takken
Vormgeving: Marinda van den Brink, Judith Kuiper


