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VAN DE VOORZITTER...
Op verzoek van de redactie wil ik graag mijn bijdrage weer leveren om een stukje aan te
leveren voor de NieuwSSSflitSSS. De betrokkenheid van de redactie is groot en ik hoop dat
anderen mij hierin zullen volgen zodat onze nieuwsssflitsss weer goed gevuld mag zijn.
Als vereniging kunnen we niet zonder onze vrijwilligers en ik verwonder me telkens weer hoe
iedereen bezig is om bijvoorbeeld trainingen te verzorgen bij de jeugd, wedstrijden te fluiten,
te tellen bij wedstrijden, bardiensten te draaien etc, etc. En wat belangrijk is: iedereen vindt het
leuk om te doen. Natuurlijk wordt er weleens gemopperd maar dat hoort er ook een beetje bij.
We blijven tenslotte Hollanders.
Ik vraag me ook weleens af of iedereen wel ziet wat er allemaal voor werk wordt verzet
om het bij onze vereniging soepeltjes te laten verlopen. De communicatie daarover vind ik
een belangrijk aandachtspunt voor onze vereniging. Nog te vaak laten we achterwege om
bekendheid te geven aan wat we bij SSS allemaal doen en daarmee doen we onszelf tekort.
Aan de middelen ontbreekt het niet. Dankzij Brand-Jan van de Heuvel hebben we weer een
website die modern oogt en technisch bij de tijd is. Ook is een app voor de smartphone
beschikbaar met alle Nevobo-informatie over de teams en de informatie van de website. Er
is een Facebookpagina en een Twitteraccount van SSS. En in Sportcentrum De Meerwaarde
hangen meerdere borden en TV-schermen om van alles op te publiceren.
En ook deze NieuwSSSflitSSS speelt daarbij vanzelfsprekend een rol.
Maar je hebt dan wel “betrokken” mensen nodig om b.v. de teamfoto’s te maken voor de site
(bedankt Marinda, Gepko, Bert). En ook deze NieuwSSSflitSSS komt niet vanzelf tot stand
(bedankt redactie).
Op de afgelopen ALV is de prestatiebeker uitgereikt aan Paul Boshuis. Hij is zo’n voorbeeld
van iemand die heel veel voor de vereniging doet zonder dat van de daken van Barneveld te
schreeuwen. Gelukkig zijn er tijdens de ALV foto’s gemaakt van de uitreiking :) .
De algemene leden vergadering is bedoeld als formeel ontmoetingsmoment tussen het
bestuur en de vereniging. De opkomst is altijd aan de lage kant (wat mij betreft althans) en
meestal zie je dezelfde gezichten. Dit is bij andere verenigingen niet anders. Dat kan positief
worden uitgelegd: blijkbaar zijn er voor de leden weinig redenen om met het bestuur in
gesprek te gaan. Maar vanuit het oogpunt van betrokkenheid bij de vereniging zouden er wel
wat meer leden aanwezig mogen zijn om het wel en wee binnen de vereniging te bespreken.

De uitnodigingen voor de afgelopen ALV zijn via email verspreid, wat veel tijd en postzegels
heeft bespaard en past in deze tijd. Tijdens de ALV zijn geen bijzondere dingen, buiten de
agenda om, ter sprake gekomen. Het ledental blijft stabiel, financieel gaat het goed en het
huishoudelijk reglement is gemoderniseerd. Het bestuur heeft de contributie niet verhoogd
en de tijdelijke verhoging van de Nevobo-bijdrage wordt niet aan de leden doorberekend.
Een punt dat ook in de ALV werd opgemerkt betreft het “arbitragebeleid” bij SSS. We kunnen
ons als vereniging gelukkig prijzen met vrijwilligers als Kees van Garder en Rijk Kelderman die
het hele gebeuren rondom de scheidsrechters bij SSS voor hun rekening nemen. Zij kunnen
terug vallen op een grote groep van vrijwilligers die per seizoen een aantal wedstrijden willen
fluiten.
Maar net als bij een bedrijf is hier ook sprake van in-, door- en uitstroom van scheidsrechters
en hebben we een potentieel probleem bij de doorstroom. De meest ervaren scheidsrechters
van SSS die op hoger niveau fluiten zijn gemiddeld van hogere leeftijd en binnen afzienbare
tijd stoppen er enkelen of gaan ze op een lager niveau fluiten. De vervanging van deze
scheidsrechters door scheidsrechters van binnen de vereniging is nog een uitdaging. Ook
hier nog eens de oproep: ben je scheidsrechter en heb je het gevoel dat je wel een treetje
hoger zou kunnen fluiten? Geef het door aan Kees of Rijk, zij willen je daar graag mee helpen
en begeleiden.
De instroom is ondertussen opgepakt: enige weken geleden is een grote groep A-jeugd onder
leiding van Wouter de Baar bijgepraat over de spelregels en iedereen kan nu de eindtoets
maken. Als het goed is, hebben we binnenkort weer meer dan voldoende jeugdscheidsrechters.
Een ander punt dat hoog op de agenda van het bestuur staat en ook op de ALV ter sprake
kwam, is de Dames TC. Deze plek in het bestuur is opnieuw vacant en dat is geen goede
zaak. Nu het lekker loopt bij D1 / D2 / D3 en zij over goede
trainers beschikken is het belangrijk dat een of meerdere
personen hier op bestuurlijk niveau sturing aan gaan
geven.
Ik kan wel vertellen dat er gesprekken lopen maar er
staat nog niets vast. Hopelijk is dit de surprise die begin
december kan worden uitgepakt.
Vriendelijke groet,

Gert Dekker
You know you’re a volleyball player when...

Someone says pepper,
you don’t think of the spice.

TOERNOOIEN KERSTVAKANTIE
Twee weken kerstvakantie betekent niet twee weken zonder volleybal. Integendeel! Er zijn
genoeg volleybaltoernooien waar je de vakantie mee kunt vullen. Je kunt zelf meedoen, maar
ook SSS’ers komen aanmoedigen.

Rabobank 2vs2 jeugdtoernooi in Nijkerk
Begin je kerstvakantie goed met een 2 tegen
2-toernooi. N.V.C. Nijkerk organiseert op maandag 22
en dinsdag 23 december 2014 het zevende Rabobank
2vs2 Jeugdtoernooi (16 t/m 25 jaar)! Er zal weer op
verschillende niveaus gestreden worden in Sporthal
Corlaer te Nijkerk. Het is de bedoeling dat je als team
op maandag en dinsdag wedstrijden speelt. Net als
de voorgaande jaren kun je ook dit jaar weer blijven
slapen in de sporthal na een mooi feestje in het
sportcafé.

Kosten: €17,50 p.p.
Datum: 22 en 23 december
Leeftijd: 16 t/m 25 jaar
Plaats: Sporthal Corlaer, Nijkerk
Informatie: www.nvc-nijkerk.nl

Kerst Volleybal Toernooi in Assen
Kosten: €120,- per team
(+ overnachting: €22,50 euro p.p.)
Datum: 27, 28 en 29 december
Leeftijd: 14 t/m 30 jaar
Plaats: Assen
Informatie: http://kerstvolleybal.nl/

Een gezellig toernooi, een unieke plek om
volleybalspelers te ontmoeten en een mogelijkheid
om je krachten te meten met Nederlandse
maar ook buitenlandse teams. Dat is het Kerst
Volleybal Toernooi in Assen. Het toernooi vindt
plaats op 27, 28 en 29 december. Tijdens deze
dagen wordt er gevolleybald op verschillende
niveaus in diverse sporthallen in Assen. Er kan
overnacht worden in het schoolgebouw Salland,
dat voor de gelegenheid omgebouwd wordt tot
overnachtingsaccommodatie.

Open Club
Op zaterdag 3 januari zijn de voorrondes
van
de
Nationale
Open
Jeugd
Kampioenschappen. SSS doet met maar
liefst zes teams mee. Onze jeugdteams
hopen natuurlijk op een leuke dag met
veel publiek. Kom deze teams daarom
aanmoedigen, terwijl zij proberen zich
voor de halve finales te plaatsen. De
exacte speeltijden volgen binnenkort op
de website!

Team

Sporthal 		

Plaats

Meisjes A De Meerwaarde Barneveld
Meisjes B De Meerwaarde Barneveld
Meisjes C De Sypel 		
Harderwijk
Jongens C De Sypel		
Harderwijk
Jongens B Sporthal West
Veenendaal
CMV		Alternohal		Apeldoorn

INTERVIEW MET...

MARTIN

Martin de Bruin, Heren 3
Leeftijd: 24 jaar
Lengte: 1,80 meter
Hoeveel jaar lid: Sinds ik 7 jaar ben.
Hoe ben je bij SSS gekomen: Gescout door toenmalig technisch directeur
Hoogtepunt in het volleybal: Kampioen Jongens A Topklasse 2007/2008
Dieptepunt: 2de plaats Jongens A Open Club (er was geen Kunst aan)
Opleiding/beroep: Marketeer bij New Balance
Kleding in het weekend: NB sneakers, jeans en een casual shirt
Positieve eigenschap: Enthousiast
Negatieve eigenschap: Eigenwijs

“Ik wil graag
nog meer van de
wereld zien”

Hobby’s (naast volleybal): Hardlopen en plezier
maken met m’n maten
Favoriete eten: Kip alla Toscana
Krant: Barneveldse Krant
Laatst gelezen boek: Red de winkel! (Cor Molenaar)
Goede film: The Wolf of Wall Street
Welk liedje hoor je graag in de kroeg: Helikopter
Ideale vakantie: Zon, zee, strand…... en wintersport!!
Met wie zou je een avondje uit willen gaan: Kassia
Davis
Wie is je favoriete sportman/-vrouw/-team: Reinder Nummerdor

Omschrijf jezelf in één woord: Onmogelijk
Welke goede daad heb je laatst verricht: Een bloemetje voor m’n moeder gekocht
Hekel aan: Liegen
Waar let je op je eerste ontmoeting: Spontaniteit
Wat vind je sexy: Billen
Welk dier zou je willen zijn: Konijn
Droom/wens: Nog meer van de wereld zien...
Mooiste/leukste ervaring: M’n zomer- en wintersportvakanties...
Waar hecht je waarde aan: Vriendschap
Waar word jij blij van: Blije mensen
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden: Michiel
van de Beek (en het lichaam van Martin Berger) vind ik goed geregeld. De trainingstijden
zouden beter kunnen.

THE

GREEN ARMY
RETURNS

S H A K E

H A N D S

Elk jaar, voor het begin van het nieuwe volleybalseizoen, kijken spelers en vooral ook
scheidsrechters reikhalzend uit naar wat de Nevobo dit jaar weer voor spelregelwijzigingen
uit de hoge hoed tovert. En er was gelukkig weer wat opzienbarends dit jaar.
Waren de spelers door de jaren heen al spontaan gewoon geraakt aan het elkaar geven
van een hand na afloop van de wedstrijd, nu is officieel in het spelregelboekje onder “Deel 4
Protocol” opgenomen, dat ook vóór de match bij het net handen worden geschud.
Nou vond ik als speler dat handengeven na afloop al vaak een ongemakkelijke aangelegenheid.
Als je verloren had feliciteerde je je tegenstander en wat zei zo’n bloedzuigertje dan terug:
“Goed gespeeld.” Nee, natuurlijk had je niet goed gespeeld, dan had je wel gewonnen!
En daar komt dan nu, op “bevel” van onze bond het schudden voor de match bij. En wat zeg
je dan tegen de vijand? Succes? Nee, want je wil graag zélf winnen. Prettige wedstrijd dan
maar? En als die ander jou dat niet terugwenst, wat dan?
Het is lastig.
In mijn rol als scheids heb ik sindsdien al vreemde taferelen aan dat net voor aanvang
meegemaakt. Zo raakten de eerste speler in de rij van de thuisclub en de laatste in de rij van de
tegenstander, doordat ze elkaar kennelijk van vroeger kenden, onder de scheidsrechtersstoel
in een geanimeerd gesprek.
“Hé, leuk je hier weer eens te ontmoeten.”
“Ja, dat is een tijdje geleden, zeg.”
“Alles goed thuis met moeder de vrouw?”
“Kan niet beter.”
“Mooi, en de kids? Alles kits?”
“Zeker. Boudewijn Roderick zit inmiddels op ballet.”
“Was dat die met die oren?”
“Nee, dat is die met die neus. Die met die oren is Angelo Guiseppe Filippo, die is van mijn
vrouw’s eerste man, een Duitser.”
“Oké en die doet ook aan volleybal?”
“Nee, dat is een echte schoonspringer, dus.....”
En zo kabbelde dat gesprek maar voort. Intussen stonden de twee rijen in een file en op
diverse andere plaatsen in die rijen begonnen ook onderonsjes te ontstaan. Op een bepaald
moment werden er zelfs een paar banken aan weerszijden bijgezet en ging er een bidon rond
met een goedje, wat erg lekker rook en waar de stemming allengs joliger van werd.. Ook vond
iemand nog een zakje borrelnootjes in zijn sporttas en het was, dat de scheids verbood om
een asbak neer te zetten, anders was er ook nog een sigaartje opgestoken.
Om kort te gaan, de wedstrijd begon zo’n 20 minuten later.
(Een beetje overdrijven mag, nietwaar?)
Maar goed.
Wat ook al werd gespot, is het volgende: Soms heb je bij de tegenstander iemand erbij, die
niet een gewone stevige hand geeft, maar een ongewoon verschrikkelijk stevige hand. Je ziet
dan, dat zes “geschudden” achterblijven met een handvol losse vingerkootjes, die ze vanuit

een volkomen willekeurige volgorde weer terug moet zien te plaatsen op iets, dat op vingers
lijkt. En dan moet je nog aan de wedstrijd beginnen.........
Succes!
Nee, niet alle veranderingen zijn verbeteringen. Deze maatregel bijvoorbeeld. Als zoiets
spontaan, net als bij voetbal, was ontstaan, prima. Maar opnemen in het spelregelboek........ik
weet het niet, hoor.
Voor de scheidsrechter resteert, dat hij nu twéé keer geen hand krijgt, wat voorheen alleen
aan het slot zo was. Maarja, die heeft één keer per jaar al “de week van de scheidsrechter”,
dus die heeft met een zakje drop en een reep chocolade wel weer voldoende waardering
voor het hele seizoen gehad.
Hè, nou eindig ik nog bijna in mineur en dat wil ik absoluut niet. Want Waterman’s alter ego
is dit jaar aan iets nieuws begonnen, namelijk het begeleiden van JD 6 (Jonge Dames 6) na
een viertal jaren OH 8 (Oude(re) Heren 8). En dat vindt hij een supervette uitdaging met een
heel leuk groepje. Dus de focus ligt dit seizoen geheel op “S-S-S-zes-yes-yes-yes” (klinkt ook
heel bijzonder als je slist).
De goede wedstrijdresultaten moeten nog komen, maar mijn advies zou zijn: Hou ons in de
gaten, want U gaat nog van ons horen!
Tot een volgende keer. Blijf gezond intussen!
Waterman.

ZET IN JE AGENDA!

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 4

En dan vragen ze ons ineens een stukje over onszelf te schrijven. Onszelf: Dames 4! Wie
gaat er nu een heel stukje lang over zichzelf praten? Ach, het moet maar!
Wij vinden onszelf natuurlijk het leukste, meest diverse, spontane en gezelligste team van
de vereniging. Wij zijn: Gezellig, Deskundig, Gedreven, Inspirerend, Vriendelijk, Betrokken,
Hulpvaardig, Uitnodigend, Sociaal, Duidelijk visie, Laagdrempelig en hebben een Heldere
missie. Allemaal steekwoorden die ons kenmerken, maar vooral ook onze toekomstige
SSSponsor.
Natuurlijk beseffen wij dat wij niet de enige zijn die dit beweren, maar toch willen wij jullie, de
lezers van deze FlitSSS, graag meenemen naar de feiten betreffende deze benoemingen.

4

Dames
drinkt bijna elke trainingsavond en wedstrijddag samen iets, vooral omdat er elke
week wel weer iets gebakken. Geniaal!

4 heeft de meest toffe en fanatieke oma ter wereld.
Dames 4 is super blij met de beste fotograaf van Barneveld en omstreken
Dames

4 gaat internationaal met speelsters uit Nunspeet, Lunteren en Duitsland
Dames 4 heeft nu al de beste advocaat in opleiding tot haar beschikking… Je weet nooit
Dames

waar we haar voor nodig hebben.

4

Dames
heeft er binnenkort weer een super lief en nieuw talent in de dop erbij… Nog
heeeel even wachten.
Dames

4 heeft de meest vriendelijkste persoon tot haar beschikking, unaniem besloten!
“Dames 4 gaat internationaal”
4

Dames
heeft de 2 liefste nichtjes van de vereniging in het team. En ze zijn ook nog eens
vriendinnetjes!

4

Dames
heeft de beschikking tot een geweldig ondernemingsplan! Met de kwaliteiten van
een mega actieveling en een toekomstige baan voor één van de organisatietalenten.

4 mag spelen met de meest energieke middenvrouw die wij kennen.
Dames 4 mag zich verder van geluk spreken dat de enige echte MateriaalJan trainen aan

Dames

ons wil geven.

Wow! Wat een feiten, wat een informatie, wat een kwaliteiten en wat een gezelligheid! Nu is
het tijd dat wij meer over jullie komen te weten. Dus… Wij zien jullie graag op dinsdagavond
of donderdagavond in de kantine voor een drankje en een kennismaking met de andere, vast
vol kwaliteiten en gezelligheid zittende, teams van SSS.

The best team
isn’t the team with
the best players,
but the team
that plays best
together

Vrijwilligers & Vacatures
Vrijwilligers zijn nodig om de club draaiende te houden en er zijn veel mensen die zich dat
beseffen en ook graag hun steentje bijdragen: spelende leden, slapende leden en nietleden. Iedereen is welkom om zich in te zetten voor de vereniging, op wat voor manier
dan ook en wij willen diegene daarvoor belonen.
Op de ledenvergadering is de Prestatiebeker
uitgereikt aan Paul Boshuis. Paul steekt de afgelopen
jaren veel tijd en energie in de vereniging en het
bestuur wil op deze manier daar haar waardering
voor uitspreken. Paul heeft vorig seizoen de VT2
cursus gevolgd en succesvol afgerond, daarnaast
was hij trainer en coach van Dames 8. Hij heeft
zitting in de barcommissie en vormt samen met
zijn vrouw Mirella het aanspreekpunt voor alles
wat zich binnen CheerSSS afspeelt. Dit jaar is Paul
trainer/coach van de Jongens A2. Ook fungeert hij
regelmatig als scheidsrechter en last-but-not least
heeft hij zitting in de kascontrole commissie. Tenslotte speelt hij nog competitie bij Heren 6.

Gezocht!
Bij SSS zijn we voortdurend op zoek naar mensen die het leuk vinden een stukje van hun
vrije tijd in de club te steken. We proberen zo de lasten binnen de vereniging min of meer
evenredig te verdelen en het iedereen naar de zin te maken.
Geïnteresseerden voor scheidsrechter, trainer of coach zijn altijd van harte welkom. Neem
hiervoor contact op met één van de commissieleden of de scheidsrechterscoördinator. Lijkt
het je leuk, maar heb je geen ervaring ? Dat is geen probleem, er zijn voldoende mensen die
je op weg willen helpen.
NieuwSSSflitSSS
Ben jij nieuwsgierig, creatief en vind je het leuk om te schrijven? Kom ons team dan
versterken! Meld je nu snel aan via nieuwsflits@sss-barneveld.nl. We zijn namelijk op zoek
naar enthousiaste mensen die ons willen helpen bij het maken van de Flitsss!
Opbouwploeg
De groep die 1x per 14 dagen de veldopbouw bij Heren 1
voor zijn rekening neemt, is op zoek naar versterking. Er is
plaats voor 3 à 4 vrijwilligers die willen assisteren bij het
plaatsen van de reclameborden en het in orde brengen
van het speelveld. Na afloop wordt de wedstrijd uitgebreid
geëvalueerd in CheerSSS. Als je interesse hebt neem dan
contact op met Alex van Laar.
Vanzelfsprekend zijn hier vrijwilligerspunten mee te
verdienen. Ben je nieuwsgierig en wil je meer informatie?
Stuur een mailtje naar vrijwilligers@sss-barneveld.nl.

Heb jij een leuk idee, een toffe foto,
een mooi verhaal of hebben jullie als
team iets leuks georganiseerd?

Mail naar nieuwsflits@sss-barneveld.nl

Redactie: Gepko Hahn
Vormgeving: Judith Raggers - Kuiper

