Vol
ley

NieuwSSS
FlitSSS

balv
eren
i gi n
g

0
6
9
1
sinds

3
.
r
N

SSS
Barneveld

Seizoen 2012/2013

VAN DE VOORZITTER...
Het seizoen 2012 - 2013 zit er bijna op en de voorbereidingen voor het komende seizoen zijn
weer in volle gang.
Sportief gezien kunnen we terug kijken op een aantal hoogtepunten in het afgelopen seizoen:
JC1 en JA1 werden kampioen in de Topklasse, H5 kampioen in de 2e klasse en H1 bereikte
een historische 4e plaats. Via P/D wedstrijden wisten D2 en D6 zich te handhaven en er
degradeerden ook twee teams, t.w. H3 en D5.
Deze uitkomsten zijn belangrijk voor de TC’s om de indelingen voor het komende seizoen te
maken in combinatie met de tombola van blijvende- en vertrekkende spelers, instromende
jeugdspelers en vertrekkende trainers. Ook persoonlijke voorkeuren voor 1, 2 of 3x per week
trainen speelt een rol en daarbij de voorkeur of de competitie op donderdag of zaterdag
gespeeld gaat worden. Dan resteren nog de voorkeur voor de trainingstijden en tenslotte nog
de vrienden en vriendinnen waar bij voorkeur mee samengespeeld dient te gaan worden of
juist absoluut niet.
En als vereniging wil je ook een bepaald niveau vasthouden om b.v. de jeugd een goed
perspectief te bieden en anderen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen.
Zie hier de taak van een TC..... Je begrijpt dat dit nooit voor iedereen tot het gewenste resultaat
kan leiden en dat er links- of rechtsom water bij de wijn moet worden gedaan en dat er
desondanks altijd leden teleurgesteld zullen worden.
Dit jaar ging het bij de Dames relatief goed, mede door de komst van Pieter Kelatow als trainer
van D2 en D3. Bij de Jeugd is het vervelend te constateren dat bij de Jongens A geen hoogste
team kan worden geformeerd dat aan ieders wensen voldoet. Hierdoor haken jongens af
of ze schuiven vervroegd door naar de senioren. Bij de Heren is het dit jaar helemaal raak
als gevolg van het vertrek van veel spelers uit H1 en H2. Er is uiteindelijk wel een indeling
gemaakt maar deze heeft ongekend lang de status van “voorlopig”.
Als voorzitter en stand-in Hoofd TC bekruipt je dan toch het gevoel dat er ergens iets niet goed
zit of heeft gezeten.

Positieve reacties mochten we ontvangen van de organisatie van het Bedrijfsvolleybal. De
zalen, met namen de vloeren, waren prima bevallen en ook het kantine gedeelte was goed
verzorgd. Vanzelfsprekend zijn we als SSS ook blij dat het bedrijfsvolleybal zich thuisvoelt in
Sportcentrum De Meerwaarde. De kantine-inkomsten zijn een welkome bron van inkomsten
in deze barre tijden van wegvallende sponsorinkomsten en subsidies. En het levert de
vereniging aanwijsbaar extra leden op.
Wat hopelijk ook extra (jeugd)leden oplevert zijn de initiatieven vanuit het Jeugdbestuur om in
de zomerperiode deel te nemen aan enkele sportdagen, volleybaldemonstraties te verzorgen
en de organisatie van een smashbal toernooi. We kunnen wel wat aanwas gebruiken met
name in de leeftijdsgroep 11 - 14 jaar.
En wat de jongste jeugd betreft: wat waren ze fanatiek tijdens de clinic van H1/D1 tijdens het
afgelopen SSSnerttoernooi!! Prachtig om te zien en leuk om al die positieve reacties ook van
de ouders te horen, sowieso (nogmaals) de complimenten voor de organisatie. Maar dat
geldt ook voor degenen die de Vossenjacht organiseerden, of de interland van MC1 en JB1
en noem maar op ...
Vanuit het bestuur is het nog het vermelden waard dat Johan Pongers te kennen heeft gegeven
binnenkort te willen stoppen als ledenadministrateur. Toevalligerwijs heeft de Penningmeester
recent een extra contributie-module voor de ledenadministratie aangeschaft waardoor de
ledenadministratie efficiënter kan verlopen. Dit heeft met name betrekking op het innen van
de contributies. Johan is druk bezig met het inbrengen van benodigde wijzigingen want hij
ziet dit als afsluiting van zijn taak. Vanzelfsprekend willen we Johan bedanken voor al de tijd
dat hij deze functie heeft willen vervullen en er komt vast nog wel een gelegenheid om daar
iets uitvoeriger bij stil te staan.
Tenslotte heeft iedereen wel gemerkt dat het klimaatsysteem in het Sportcentrum nog steeds
niet goed staat afgesteld en de temperatuur soms tropisch is. Er wordt aan gewerkt en hopelijk
is dit na de zomer verholpen.
Ik wens jullie allen een goede zomerperiode toe en voor degene die het betreft een hele
prettige vakantie. Na de zomer hoop ik jullie weer in gezondheid te treffen in de aanloop naar
het volleybalseizoen 2013 - 2014. Wat zal dat ons weer gaan brengen?

Tot volgend
seizoen!
Gert Dekker

VRIJ
Het is eind mei 2013. Het volleybalseizoen loopt op zijn einde. We kunnen nog doortrainen
tot begin juli, maar dan gaat de Meerwaardedeur toch echt voor een week of zes dicht. De
kampioenen zijn bekend, alsmede de degradanten. Het afsluitende SSSnerttoernooi komt
er nog aan en ook de slotavond van het BDU-toernooi (een soort SSS-toernooi met nog wat
deelnemers, maar errug gezellig !) is bijna gespeeld.
Tijd voor een hoop vrije tijd.
Want zo heet dat toch als je dolgraag nog een balletje wilt gaan slaan, maar je kunt eventjes
niet? Soms is dat wel lekker, maar na verloop van een paar weken begin je toch wat te missen
op je vaste trainingsavondje, zeker als de televisie de aanstaande sportzomer niet al teveel
spektakel in de aanbieding heeft (geen interessante EK’s, WK’s, Olympische Spelen oid). Hoe
ga je die tijd in vredesnaam doorkomen?
Thuis zit een willekeurige Waterman te zweten op een afsluitende column over best een leuk
seizoen SSS, maar zijn humeur wordt wat uit zijn evenwicht gebracht door het radionieuws,
dat in Murcia vermoorde lichamen zijn gevonden van “onze” topvolleybal-international Ingrid
Visser en haar vriend.
Er worden natuurlijk helaas iedere dag ergens op de wijde wereld vermoorde mensen
gevonden, maar het feit, dat het nu een Nederlandse topspeelster van ons favoriete tijdverdrijf
is, maakt dat er een soort bloedverwantschap blijkt, waardoor we er net iets meer betrokken bij
lijken te zijn en daardoor wellicht iets meer geschokt dan anders door deze bizarre gebeurtenis.
Of denk ik daar alleen zo over? Zou ook kunnen.
Toch de draad maar weer oppakken bij de eerste alinea: Hoe gaan we dat volleyballoze
tijdperk opvullen.
Oké, we gaan een paar dagen of weken ervan op vakantie, waar we ons uiteraard tegoed
gaan doen aan allerhande lekkers, waar we de rest van het jaar zuinigjes mee omgaan, gelet
op de calorieën. Maar op vakantie mag er meer en zeker als er op de hotelreservering ”all
inclusive” stond, waren we over het algemeen niet meer te houden, want “we willen wel onze
kosten eruit halen”, toch?
Groot gelijk !
En als we weer thuis zijn, gaan die aangegroeide pondjes er heus wel weer af hoor. We
hebben uiteindelijk dit jaar voor het eerst “maar” zes weken vrij en dat is maar liefst de helft in
tijd van voorgaande jaren. Toen kon je je tenminste nog zo’n drie maanden volproppen en dat
was bij sommigen rond eind augustus ook aardig te zien ook. En dan duurde het ook meestal
tot medio oktober voordat men weer een beetje op het ouwe gewicht was,dus……. elk nadeel
heb z’n voordeel.
Intussen zuchten de leden van de diverse TC’s op de samenstellingen van de diverse teams
het volgende seizoen en moet onze René er weer bijpassende trainingstijden bij zien te
regelen. Allemaal lastige klusjes, waar vaak veel (vrije) tijd in gaat zitten, laten we dat vooral
niet vergeten. Lof dus voor deze vrijwilligers!
Mocht je soms het idee hebben, dat Waterman deze keer haast niet weet waar hij de letters
vandaan moet halen, zit je d’r niet ver naast.
Zou het komen omdat hij zeer aan vakantie toe is? Wederom niet ver misgeschoten.
Tijd dus maar voor een afronding en die luidt deze keer: Een heel fijne vrije tijd gewenst met
veel plezier en vooral een goede gezondheid.
Tot volgend seizoen!
Waterman.
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5 VRAGEN AAN
Wilbert Dekker ondervraagt Geert-Jan Welink, Heren 3:
Hoe en waarom bent u met volleybal begonnen?

Omdat ik daar verder mee kon komen dan met voetbal. Bij SDV Barneveld kwam ik in een wat
lager elftal terecht en dat was de reden om een andere sport te kiezen. Omdat mijn zussen
ook volleybalden, ben ik op SSS gegaan.

Wat vindt u mooi aan volleybal?

De snelheid van het spel, maar ook dat je met tactische aanpassingen het spel kan beïnvloeden
en dus kan winnen.

Wilde u vroeger al midden worden?

Nooit zo over nagedacht, het gebeurde gewoon. En misschien omdat ik niet zo goed kan
passen en set-uppen ;).

Vindt u aanvallen het leukste?

Nee, een mooi blok recht naar beneden bij de tegenstander op de grond is het mooiste wat
er is.

U heeft in uw volleybalcarrière al veel
ervaring opgedaan, helpt dit ook in het
dagelijks leven?

Jazeker. Het spelen in teamverband draagt
zeker bij aan het werken binnen mijn
huidige werk. Omdat je in je volleybalteam
met andere mensen leert omgaan, kan ik
dit mooi gebruiken in mijn werk waarbij
ik samen met de klant een einddoel wil
behalen.

“Een mooi blok recht
naar beneden bij de
tegenstander is het
leukste wat er is”

Ook de wil om te winnen of het maximale eruit te halen, kan ik zeer goed gebruiken.
Samen met de klant tot het uiterste gaan om de gestelde doelen te halen.

Geert-Jan Welink ondervraagt Wilbert Dekker, Jongens A1:
Waarom ben je gaan volleyballen?

Op de basisschool hadden een paar jongens het idee om op volleybal te gaan, het leek mij
ook wel wat en daarom ben ik een keer mee gaan trainen bij de mini’s. Dat vond ik heel erg
leuk en toen ben ik er ook op gegaan. Ik vond het leuk om met een bal om te gaan.

Je bent nu libero, had je dit liever anders gezien?

Omdat mijn familie niet heel groot is, wist ik dat ik ook niet heel groot zou worden, daarom
was passer/loper geen goede positie voor mij. Aanvallen vind ik wel leuk, maar ik vind het nog
leuker om ballen van de grond te halen, hoe hard ze ook geslagen worden.

Wat wil je later bereiken/worden in zowel het volleybal als werk?

Het lijkt me erg leuk om accountant te worden. Met volleybal wil ik genieten van het spel en
proberen elke wedstrijd te winnen. Ik hoef niet per se het hoogste van het hoogste te spelen,
maar ik wil er wel van blijven genieten.

“Ik wil genieten van het
spel en elke wedstrijd
proberen te winnen.”
Wie is je favoriete sportman/vrouw en waarom?

Mijn favoriete sportman is Frank Lamperd, voetballer bij Chelsea. Hij is een echte teamspeler
en geeft altijd 100% bij een wedstrijd. Hij kan erg goed voetballen, maar is niet, zoals heel veel
anderen, een egoïst. Deze kenmerken vind ik ook heel belangrijk bij een volleyballer!

Welk dier zou je willen zijn als dieren konden volleyballen en waarom?

Pfoe, ik denk dat ik een aap zou willen zijn, want een aap is erg lenig en daarom kan hij een
goede libero zijn.

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
Wil jij op de hoogte blijven van
alle ins en outs van SSS?
‘Like’ onze facebookpagina en
volg ons!

KAMPIOENEN!
Dit jaar zijn er drie teams die
het kampioenschap hebben
binnengesleept. Aan het begin
van het seizoen was het de
vraag of Heren 5 wel een team
op de been kon brengen, maar
aan het eind zijn ze kampioen
in de 2e klasse. Met negentien
gewonnen wedstrijden en net
zoveel punten voorsprong
op de nummer 2 zijn ze
helemaal klaar voor de 1e
klasse. Heren, gefeliciteerd!

Ook voor de
Jongens van de C1 en de
A1 was het seizoen uiterst
succesvol. Nadat zij beiden
kampioen werden in de
topklasse van de regio,
mochten ze meedoen aan
de Final Four. De eerste
plek werd net niet gehaald,
maar de Jongen C1 en A1
mogen zich tweede van
Nederland noemen!

Allemaal van harte
gefeliciteerd!

S
’
I
N
I
M
T
H
C
A
J
N
E
S
S
O
V
Op
31 mei was er
wat vreemds aan de hand in
de omgeving van sporthal De Meerwaarde.
Er liepen nogal wat op zijn zachts gezegd ‘rare’ mensen
in de buurt. Maar wat was er nou daadwerkelijk aan de
hand? Natuurlijk .. een vossenjacht! Zo’n 80 mini’s gingen
op zoek naar de verschillende vossen in en rondom De
Meerwaarde en probeerde zoveel mogelijk sleutels te
verzamelen om uiteindelijk de grote schatkist te kunnen
openen! Maar zo’n sleutel kreeg je natuulijk niet zomaar,
daar moest een opdracht voor worden uitgevoerd! Van
liedjes raden, eierenrace tot ‘brandje blussen’. Nadat
alle teams zoveel mogelijk sleutels hadden verzamelend
konden zij de schatkist met daarin voor iedereen een
leuke verrassingen openen. Natuurlijk werd de middag
afgesloten met een schaal patat met brokken!

Via deze weg willen we organisator Cynthia Barten nog even extra bedanken
voor alle tijd die zij in de vossenjacht heeft gestoken. De mini’s, maar ook de
vossen vonden het een geweldige middag!
Super gedaan! Onze complimenten!

HAWAII SSSNERT TOERNOOI
De foto’s zeggen
genoeg:
het was een topdag!

PARTY & PLAY IN HAWAIIAN STYLE

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:

DAMES 3

Dit jaar heeft dames 3 er een mooi seizoen van gemaakt. Met hoogtepunten en dieptepunten. Het was voor de meesten in het begin toch wel even wennen om van de
meisjes A naar de dames te gaan. Maar volgens mij hebben wij dat als team allemaal
goed opgepakt. De wedstrijden hebben we met veel plezier gespeeld, ook al wonnen
we er misschien niet veel. We verloren dan bijvoorbeeld met 3-2 waar we dan nog
uiteindelijk best trots op waren. We zijn dit jaar op de middelste plek beland. Dit hadden
we natuurlijk nooit gered zonder onze top coach Johan!

Wist je datjes over dames 3!
.. Douchen met ons super… is?
.. Iedereen veel te snel doucht behalve Lotte.
.. Een team uitje gewoon onmogelijk is, omdat datumprikker invullen te lastig
voor sommige is?
.. Wij dit jaar tegen Pieterburen hebben gespeeld.
.. Cora als teamuitje een dildoparty wilde doen.
.. Roelinda graag een vuurkamp gaat maken i.p.v. een kampvuur.
.. Sushi niet te eten is volgens Mariska van Lagen en Rosanne.
.. Mariska Nab al 1x na trainen heeft gedoucht.
.. Yvonne zich nog al eens opwindt als alles niet zo soepeltjes verloopt.
.. Een stukje schrijven voor de flits erg lastig is.
.. Roos voor elke wedstrijd het haar van Roel
invlecht en hierdoor bijna de
1ste set mist?
.. Yvonne de grootste regelnicht van het team is, daarom
ook gelijk ja zei bij de vraag of
ze aanvoerdster wilde worden.
.. Je Mariska Nab zowel buiten
als binnen het veld hoort.
.. Wist je dat Gerjanne haar eigen
yel heeft: hieperdepiep
..Dat we Johan heel hartelijk
bedanken voor het afgelopen
jaar…..

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

Vrijwilligersbijdrage
Van quickmopper tot barmedewerker en van trainer tot bestuurslid, iedereen die
zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor SSS wordt gewaardeerd en bedankt
voor zijn of haar inzet.
Voor elke taak die je hebt uitgevoerd, kan je tevens punten krijgen. Als je minimaal
60 punten hebt verzameld, worden deze omgezet in een vrijwilligersbijdrage die
aan het begin van het seizoen 2013/2014 wordt overgemaakt op je rekening.
Sinds het afgelopen seizoen kunnen de leden hun vrijwilligersactiviteiten zelf
registreren. Dit kan iedereen op een eenvoudige manier zelf doen op de website.
De uitleg hierover vind je op onze website.
Aangezien nog niet iedereen gewend is aan het online registreren, is het ook
nog mogelijk je vrijwilligerstaken van het afgelopen seizoen naar vrijwilligers@
sss-barneveld.nl te mailen. Hier kan je ook met al jouw vragen en opmerkingen
terecht. Vanaf komend seizoen moet iedereen zelf zijn/haar taken online
registreren.
Als je jouw taken hebt aangemeld, dan zorgen wij ervoor dat je over dit seizoen
ook jouw 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: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
formkey=dDVTT0M1bk9wc2RmWUkwbXdEVWppblE6MA#gid=0 als je interesse
hebt om meer voor de vereniging te doen.
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Hartelijke groeten,
Martin de Bruin en Gepko Hahn
vrijwilligers@sss-barneveld.nl
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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

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

