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VAN DE VOORZITTER...
Het volleybalseizoen zit er alweer bijna op. Dat betekent dat we weer mogen genieten van
mooi weer, maar ook dat er weer van alles geregeld moet gaan worden voor een nieuw
seizoen. Dat gaat dan het 55ste jaar worden voor onze vereniging. Afgelopen week was ik op
de receptie van voetbalvereniging SDVB, die hun 60 jarig bestaan mochten vieren. Inmiddels
een vereniging met 1250 leden en heel veel vrijwilligers. Mooi om ook hier weer te horen hoe
belangrijk deze mensen zijn voor een vereniging. En er zijn er nooit genoeg natuurlijk, dus.....
heb je nog wat tijd over, meld je aan!
Dan een aantal andere punten die ik jullie wil doorgeven:
De voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe contributie structuur is door niemand (!) bezocht
en er is welgeteld 1 (positieve) reactie binnengekomen. Blijkbaar was alle verstrekte informatie
op de afgelopen ledenvergadering en in de laatste flitSSS voldoende duidelijk. Met ingang
van het komende seizoen gaan we volgens deze opzet aan de slag.
Bestuurlijk is de vereniging weer op orde door het toetreden van Gepko Hahn tot het bestuur
in de functie van Hoofd Heren TC. Met het oog op de voorbereidingen op het nieuwe seizoen
is het prettig dat de Heren TC nu een vaste kern heeft die hopelijk voor een langere termijn
de lijnen kan uitzetten. Vanaf deze plaats wens ik Gepko veel succes toe in deze functie en
gezien zijn betrokkenheid in het afgelopen jaar heb ik daar het volste vertrouwen in.
Binnen het bestuur van stichting Topvolleybal Barneveld is het een en ander veranderd. Dick
van Ravenhorst, Carl Koetsier, Jan Bielderman en Camiel van Damme vormen samen met
Harold van der Sloot het nieuwe bestuur. Als vereniging wensen wij hen veel succes toe en
hopen op een vervolg van de prettige samenwerking.
In de vorige flitSSS heeft Willem Held zich al voorgesteld als Technisch Manager. Er is al jaren
behoefte aan een betere afstemming tussen de mini’s, jeugd en senioren secties binnen de
vereniging. Er ontbreekt een duidelijke lijn die houvast voor een langere termijn biedt. Nu zijn
daar twee manieren voor om dat op te lossen: er worden beleidsplannen gemaakt (en dan
hopelijk ook uitgevoerd) of er worden mensen verantwoordelijk gesteld. Wij hebben gekozen
voor het laatste en zijn heel blij dat Willem Held deze functie op zich wil nemen en verder
uit wil werken. In het kort komt het er op neer dat Willem de trainers van de vereniging gaat
aansturen, de talenten scout en het jeugdbestuur en de TC’s ondersteunt bij de teamindelingen.
Hij neemt geen zitting in het bestuur en de functies van de TC’s blijven bestaan. Een TC heeft
namelijk een breder takenpakket dan alleen te zorgen voor de teamindelingen en trainers. Het
lijntje vanuit de teams naar het bestuur van de vereniging blijft via de TC’s en het jeugdbestuur

lopen. Qua aanspreekpunten verandert er dus niets maar voor de volleybaltechnische zaken
valt de TC en jeugdbestuur terug op de Technisch Manager. En dat dit niet vrijblijvend is mag
duidelijk zijn, want anders heeft deze functie geen bestaansrecht. Zoals gezegd zijn we als
bestuur heel blij dat Willem deze nieuw uitdaging aan wil gaan. De functie is nieuw evenals
de invulling, dus er zal nog best wel eens iets anders lopen dan de afgelopen jaren het geval
was. Naast zijn werkzaamheden voor de vereniging is Willem ook betrokken bij de Stichting
Topvolleybal Barneveld.
Vincent Eggink heeft aangegeven vanwege blessureleed te stoppen met volleybal bij SSS
en daarmee ook na dit seizoen te stoppen als hoofd van de activiteitencommissie. Vanuit het
bestuur vinden we dat jammer, maar respecteren vanzelfsprekend zijn besluit. We zijn blij
met het werk dat hij de afgelopen 4 jaar heeft verricht en ook dat hij een aantal mensen om
zich heen heeft weten te verzamelen die gezamenlijk de kar trokken. Waarschijnlijk kan de
opvolging dan ook vanuit deze groep geregeld worden.
Er valt een keer iets te melden over de “Commissie van beroep”. Janny Janse heeft op de
afgelopen ALV aangegeven na vele, vele jaren hiermee te stoppen. Overigens niet omdat het
haar zoveel tijd kost, want in al die jaren is er gelukkig minimaal gebruik gemaakt van deze
commissie. Het bestaan van deze commissie is statutair bepaald, er werd al overwogen het
huishoudelijk reglement te moderniseren, misschien dat we dan ook deze commissie anders
kunnen gaan inrichten.
Aan het einde van het seizoen komen de sportieve prestaties van de competitie-teams weer
ter sprake. Op het moment van schrijven van dit stukje is bekend dat H2 is gedegradeerd,
Dames 1 en Dames 7 zijn gepromoveerd en Heren 1 zich heeft gehandhaafd. Stuk voor stuk
prestaties van formaat. Heren 2 is als team gedegradeerd, als individuele spelers hebben ze
grote stappen gezet. Dames 7 had iets recht te zetten en heeft dat onmiskenbaar duidelijk
gemaakt met als resultaat een extra plekje voor de vereniging in de 3e klasse. Dames 1
heeft tenslotte de felbegeerde promotie naar de 2e divisie afgedwongen, mede door veel
wedstrijden met de maximale score van 4-0 te winnen.
Tenslotte nog even terugkomend op het onderwerp van het begin: we moeten als vereniging
kritisch kijken welke gelden bij de vereniging binnenkomen en hoe die worden verdeeld.
We zijn heel blij met de sponsoren die we hebben, het zijn er alleen jammer genoeg niet
meer zoveel en de bijdragen zijn lager dan enige jaren geleden. Hier voelt de vereniging
de economische teruggang. Gelukkig hebben we nog de inkomsten uit de kantine. Zonder
de barvrijwilligers op de competitie avonden en de teams op de trainingsavonden, zou het
financiële plaatje van de vereniging er anders uit zien.
Misschien dat dit helpt om toch nog een keer een extra
bardienst te draaien?
Zo kom ik aan het einde van mijn stuk weer uit op het
belang van vrijwilligers. Met z’n allen de schouders
eronder, samen voor onze mooie vereniging!
Sportieve groet!

Gert Dekker
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ABSENT
Als je in mijn schooltijd een keertje niet in de lessen verscheen, was je niet gewoon afwezig,
maar absent. Dat stond mooier blijkbaar. Ook op de tussenrapporten, waar ik in de rubriek
“absent” vaak een mooi en niet zelden het hoogste cijfer behaalde. Er niet zijn heet dus absent.
Ik was er de vorige keer even niet. Met de kennis van nu blijkt, dat ik een zeldzaam beestje in
mijn lijf meedroeg (hoe men er aan komt, weten ook de medici niet), dat zich graag nestelt
op plaatsen waar iets ontstoken is. Met (heel veel) antibiotica hoop ik deze vijand komende
zomer geëlimineerd te hebben.
Intussen ben ik dus weer in staat een paar letters in de goeie volgorde te typen en dan lijkt het
al gauw weer op een column, nietwaar.
Niet alleen de Flitsss moest het zonder mijn bijdrage stellen, ook mijn ouwe trouwe Heren8/
Trim zag ik de eerste seizoenshelft slechts 1 keer. Hoewel ik tevoren had aangegeven, dat het
wel mijn laatste actieve seizoen zou worden, miste ik ze toch wel tijdens mijn absentie. En dat
kwam natuurlijk ook door de vele lieve reacties van mijn volleybalvrienden en –vriendinnen.
Inmiddels ben ik weer volop in de running met fluiten en gezien het feit, dat mijn
scheidsrechtersgestoelte nog met regelmaat (meestal door vrouwelijke spelers) wordt
bestormd, wat als bijkomstigheid soms vervelende blessures tot gevolg heeft (sorry, Joyce),
maar dit terzijde, blijkt, dat ik aan populariteit weinig ingeboet heb (als je jezelf niet kietelt, lach
je nooit).
Zélf spelen zie ik trouwens niet meer zo snel gebeuren, wat velen binnen de vereniging dan
weer erg goed nieuws zullen vinden, waarmee de schaal van zelfkennis weer enigszins in
balans is, hoop ik.
Tot zover over mij en absent. Wat overigens niet verward moet worden met absint, een sterk
alcoholhoudend groen Frans goedje, waar indertijd bijvoorbeeld Vincent van Gogh wel oren
naar had. In elk geval één oor.
Intussen kabbelt het seizoen weer naar zijn eind en is er, zoals ieder jaar, groot en klein
vreugd en verdriet te bespeuren. Het kampioensfeest en het degradatiespook beïnvloeden
het gemoed uiteraard, maar belangrijk blijft toch, dat het plezier om de sport te bedrijven de
boventoon blijft voeren. En ik weet wel, dat een club als de onze altijd in een spreidstand zit als
er gekozen moet worden tussen ontspannende, relaxte spelbeoefening en topsportaspiraties.
Als een liefhebberij echter gezien gaat worden als werk, kan de lol er snel afraken. Dat er een
goed evenwicht mogelijk is bewijst onze club. Er is een grote plaats voor de plezierballers, maar
ook zeker voor de meer ambitieuzen (de hoogste dames- en herenteams en wat bijvoorbeeld
te zeggen van de B-jongens). Dus nog reden genoeg om beretrots te zijn en blijven op ons
SSS. Ik ben het in elk geval wel.
Allemaal een fijn voorjaar gewenst en blijf gezond,
dan probeer ik dat ook.
Groet van Waterman.

Beste SSS-leden,
Geef je vrijwilligersactiviteiten van dit seizoen door! Op de website van SSS 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.
Als je minimaal 60 punten hebt behaald in een seizoen, krijg je aan het begin van het nieuwe
seizoen een vrijwilligersbijdrage van 60 euro terug. Deze bijdrage wordt op je rekening gestort,
nadat de contributie voor het nieuwe seizoen is betaald of afgeschreven. Trainers en trainer/
coaches krijgen zelfs een halve of hele contributievrijstelling.
Klik hier voor de uitleg van de vrijwilligersregistatie.
http://www.sss-barneveld.nl/vrijwilliger/nieuws/362-vrijwilligersregistratie%20
Sportieve groet,
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5 VRAGEN AAN
Zen Rozenberg ondervraagt Bram Wildekamp, Heren 3:
Sinds wanneer zit je op volleybal en waarom ben je erop gegaan?

Ik zit sinds groep vier van de basisschool op volleybal dus dat is nu… ehhmm bijna 13 jaar
geleden. Rinaldo Bouw, vriend en passer/loper in H2, heeft mij toen meegesleept naar de
Lijsterhof en dat is prima bevallen!!

Wat vind je zo leuk aan SSS?

Het leuke aan SSS vind ik dat hoewel het een
hele grote club is, bijna iedereen elkaar kent,
en je dus kan staan spelen en praten met
iemand van de eigen leeftijd, maar ook met
iemand die 20 jaar ouder is. Dat vind ik tof!

“Bijna iedereen
kent elkaar”

Op welke positie sta je en wat vind je leuk aan die positie?

Ik ben middenaanvaller/-blokkeerder. Pfoe verder lastige vraag. Iemand de bal op zn tenen
terug blokkeren is natuurlijk geweldig! Maar ik moet zeggen dat een bal keihard binnen de
3-meter slaan ook wel een goed gevoel geeft :)

Wat vind je van het team dat je traint?

Ik train sinds dit jaar de JC2 samen met Rinaldo en het bestaat uit 5 jongens en 2 meiden. Ik
vind het een leuk team om trainen te geven en te coachen: het is altijd gezellig en er wordt veel
gelachen (zeker met 2 meiden in je team ;) ). Een nadeel is wel dat ze door die gezelligheid af
en toe het fanatisme kwijt raken en zomaar wedstrijden verliezen.

Hoe lang ben je?

Die is vrij simpel: 1.95

Bram Wildekamp ondervraagt Zen Rozenberg, Jongens C2:
Waarom ben je op volleybal gegaan?

Ik zat eerst heel lang op voetbal, maar toen kwam ik in een niet zo heel leuk team met mensen
die ik helemaal niet kende. Ik besloot toen om van voetbal af te gaan en om te gaan kijken bij
basketbal. Ik heb daar twee lessen meegetraind maar dat was niet zo’n succes. Een vriend
van mij, Markus Held, zat op volleybal en dus ging ik ook bij volleybal kijken. Na een paar
lessen mee te hebben getraind besloot ik om op volleybal te blijven.

Welke positie zou je later willen spelen en waarom?

Ik weet het eigenlijk nog niet. Ik vind het leuk om te smashen maar ik vind het ook leuk om te
verdedigen en om spel te verdelen.

Wat wil je later worden zowel in werk als volleybal?

pfffff... Ik weet wel dat ik iets met sport wil gaan doen en het lijkt me natuurlijk geweldig om
geld te kunnen verdienen met volleybal!

“Ik hoop dat we weer
worden uitgeroepen tot beste
ballenjongens van de eredivisie”
Wat vind het leukste gedeelte van de training?

Ik vind de hele training leuk, maar het leukste vind ik het opslaan en het inslaan.

Gaan jullie dit jaar weer voor beste ballenjongens van de eredivisie?
Tuurlijk, altijd! Ik hoop dat we weer eerste worden net zoals vorig jaar.

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

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 1

Melkopbrengsten dalen in Barneveld
Wie aan Barneveld denkt, denkt aan kippen…tot aan september 2013…. Voor een weekend
lang was Barneveld in rep en roer. Het was hét gesprek bij de bakker, kranten stonden er vol
van en de melkschappen bij de supermarkten waren leeg. Barneveld was in de greep van
een nieuw fenomeen; Koeien duwen.
Tijdens een prachtig weekend in september werd de voorbereiding van SSS heren 1
gehouden. Na een goed georganiseerde pitch en putt parcours werd er genoten van een
heerlijke BBQ. Doelstellingen werden geformuleerd en het traject uitgestippeld. Met een lekker
drankje leerden de spelers elkaar beter kennen en werd er gelijk gekeken hoe het stond met
bluftechnieken tijdens een potje poker.
Op een gegeven moment viel er een stilte en keken mensen elkaar aan met een blik; wat
zegt hij nou? wa zegge gij? ‘Koeien duwen’. Een zin wat nog vele malen terug zou komen dit
seizoen en wat komend jaar opgenomen gaat worden in het grote boek der spreekwoorden
en gezegden:

’Koeien duwen’
Spreekwoorden en gezegden zijn al jaren in gebruik in deze wereld. Ze worden te pas en te
onpas gebruikt. Het ontstaan van ‘Koeien duwen’ blijft echter een raadsel. Om het ontstaan te
achterhalen moeten we eerst op zoek naar het ontstaan van spreekwoorden en gezegden in
het algemeen:

Spreekwoorden en gezegden zijn uitdrukkingen die ooit zijn ontstaan, en die vervolgens in
het gebruik bleven doordat ze precies uitdrukten wat veel mensen voelden. Meestal is het
ook zo dat spreekwoorden en gezegden lekker in het gebruik liggen; het zegt nu eenmaal
makkelijker ‘ik heb er een brok in mijn keel van’ dan ‘het is zo vervelend dat ik er echt een naar
gevoel van heb in mijn keel’
Een aantal voorbeelden van het ontstaan van een aantal bekende spreekwoorden en
gezegden:
Een blauwtje lopen
Een blauwtje is hier een verkorting van ‘een blauwe scheen’. Wie een blauwtje loopt, heeft dus
in figuurlijk opzicht zijn scheen gestoten en heeft daardoor dus een pijnlijke blauwe plek op
zijn been. Deze uitdrukking is al zo’n vier eeuwen oud.
Geld over de balk smijten
Met de balk werd de balk bedoeld die in stallen boven de ruif zit. Als het vee gevoerd wordt,
wordt er hooi in de ruif gegooid. Daarbij valt er weleens wat hooi over de balk, zeker als je het
hooi slordig verspreidt. Vanuit die gedachte van achteloosheid ontstond waarschijnlijk het
betekeniselement ‘verspilling’. Later is het woord ‘geld’ toegevoegd.
De bietenbrug op gaan
De bruggen waarover boeren met hun karren met bieten heen reden, werden glad doordat er
soms bieten vanaf vielen die vervolgens werden platgereden.

“Het valt niet in de categorie
brommers kieken”
Nu we weten hoe spreekwoorden en gezegden ontstaan, kunnen we misschien achterhalen
waar ’koeien duwen’ vandaan komt.
Hieronder een aantal gedachten:
Een koe omduwen is moeilijker dan je denkt. Koeien lopen vaak weg van mensen en
kunnen harder rennen dan je denkt.
Koeien hebben een goede biologische klok, je hoeft ze dus niet naar de melkput ‘toe
te duwen’.
Een koe weegt gemiddeld 600 kg, een koe omduwen is dus niet zo makkelijk.
Weet goed het verschil tussen een koe en een stier.
Het valt niet in de categorie ‘brommers kieken’.
Het is niet de vervanger bij Melkunie van ‘ik zei nog zo, geen bommetje’
Die avond werd er eigenlijk geen verklaring gevonden voor het ontstaan van ‘koeien duwen’.
Het is een tijdje gebruikt als kreet tijdens de trainingen…. Maar de spelers van heren 1 blijven
met een raadsel zitten.
Weet jij de betekenis van ‘koeien duwen’ laat het ons weten via het gastenboek, Twitter of
Facebook.
Ik kijk al uit naar het teamweekend 2014-2015.
Groet,
SSS heren 1

SSS Stelt zich voor
Leuk om jou te verwelkomen als nieuw lid van onze vereniging! In dit document een paar
handige zaken om je wegwijs te maken binnen onze club. Voor meer uitgebreide informatie
kun je terecht op onze website www.sss-barneveld.nl.
Contactpersonen
Heren TC (technische commissie)

Gepko Hahn

herentc@sss-barneveld.nl

Dames TC

Stefan Drost

damestc@sss-barneveld.nl

Jeugd TC

Bert Glismeijer

jeugdtc@sss-barneveld.nl

Mini’s

Anna de Kruijff

mini@sss-barneveld.nl

Secretariaat

Jolanda Ederveen

secretariaat@sss-barneveld.nl

Ledenadministratie

Annet de Kruijff

ledenadministratie@sss-barneveld.nl

Wedstrijdsecretariaat

Wim Wijnveen

wedstrijden@sss-barneveld.nl

Scheidsrechterscoördinator

Kees van Garder

scheidsrechters@sss-barneveld.nl

Vrijwilligerspunten

Gepko Hahn

vrijwilligers@sss-barneveld.nl

Website:

Brand-Jan van den Heuvel

webmaster@sss-barneveld.nl

Vertrouwenscontactpersonen

Matthijs Graafland
Evelien Staal

m.graafland@gmail.com
estaal@solcon.nl

Activiteitencommissie

Vincent Eggink

actief@sss-barneveld.nl

Barcommissie

Jan Staal, Paul en Mirella Boshuis cheersss@sss-barneveld.nl

Verloren en gevonden voorwerpen In kantine Cheersss

algemeen@sss-barneveld.nl

Lidmaatschap en contributie
De contributie bestaat uit bondscontributie (voor het mogen spelen van wedstrijden) en een
deel voor de vereniging (kosten voor zaalruimte, materiaalgebruik, trainers, en dergelijke).
Daarnaast is er de vrijwilligersbijdrage. Zie voor de contributie en gegevens over het
lidmaatschap: http://www.sss-barneveld.nl/vereniging/lidmaatschap.
Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan een vereniging als SSS simpelweg niet bestaan. Wij hopen daarom
ook dat er voor u/jou vrijwilligerstaken zijn die u/jou aanspreken. Hierbij kan aan van alles
gedacht worden, bijvoorbeeld: bardienst draaien in de kantine, oud papier ophalen, coachen,
tellen of vlaggen bij een wedstrijd. Voor een overzicht hiervan zie:
http://www.sss-barneveld.nl/vrijwilliger/taken-omschrijving.
Door vrijwilligerstaken uit te voeren, kan (een deel van) de vrijwilligersbijdrage worden
terugverdiend.
Door trainen te geven en/of te coachen krijgt men contributievrijstelling (maar geen vrijstelling
van de vrijwilligersbijdrage!). Als hulptrainer of coach krijgt men ½ contributievrijstelling.

“Alleen die
warming up!
Die zou wel iets
minder mogen”
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TALENTEN VAN DE TOEKOMST
School en klas:

Kiki: groep 8 van de Fontein
Louise: groep 8 van de Prinses Amaliaschool

In welk team zitten jullie?
Mini’s 3

Wie is jullie trainer?
Leanne

Sinds wanneer zitten jullie op volleybal?
Louise: Eerste jaar.

Wat vind je van Leanne als trainer?

Beiden: Gezellig! Meestal is het heel leerzaam
Kiki: Alleen die warming-up! Die zou wel iets minder mogen.
Louise: Ik steek altijd weer iets op.

Wat is het leukste onderdeel van het volleybal/trainen/wedstrijden?
In koor: AANVALLEN!
Louise: Maar ook opslaan en partijtje spelen is allebei erg leuk.

Wat is het moeilijkste aan volleybal?

Louise: De meeste dingen vind ik even moeilijk.
Kiki: Ik vind opslaan nog wel moeilijk. Dat zou ik nog wel beter willen doen.

Wie vind je de beste volleyballer?

Kiki: Mijn teamgenootjes Marilene en Hannah. Zij kunnen gewoon alles goed.
Louise: Ook Hannah. En ze is ook nog een keer heel gezellig!

SAVE THE DATE!

14 Juni 2014 SSSnertoernooi
Meer info volgt

(SUPER)HELDEN FEEST
Als van te voren gepland viel dit
feest samen met de handhaving
van Heren 1 in de Eredivisie en het
kampioenschap van Dames 1. Wat
een feest! En wat een helden!!!

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

