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Seizoen 2014/2015

van de voorzitter

De sportplaatjes actie is een groot
succes en vanaf deze plek wil ik de
sponsorcommissie in de personen van
Sandra Otse en Guus Veldhuizen dank
zeggen voor hun inspanning. De actie is
in samenwerking met DWK uitgevoerd
onder auspiciën van de Plus. Zoals in
het bijbehorende plakboek valt te lezen
is SSS in 1960 ontstaan vanuit een team
van zwem- en polovereniging DWK dat
deelnam aan het jaarlijkse volleybaltoernooi
van de gymnastiekvereniging Doves.

Kacheltjes en koeienmest

Toevallig heeft een van de oprichters van
de vereniging, mevr. Roelie van der Stel Odding, onlangs via het secretariaat contact
met ons gezocht. Zij blijkt de naamgeefster
van de vereniging te zijn (“Speelt Steeds
Sportief”) en beschrijft hoe anders de
situatie 55 jaar geleden was dan nu. Lage
plafonds, kacheltjes voor de verwarming en
het verwijderen van de koeienmest voor de
training waren in die tijd normaal. Ze geeft
aan in de beginperiode met zo’n 10 meiden
veel lol te hebben beleefd en wenst onze
vereniging een prachtige toekomst toe.
Hoe die toekomst er voor SSS uit zal zien,
bepalen we voor een deel zelf. Het is
als vereniging belangrijk een “stip op de
horizon” te zetten om zo duidelijk te maken
waar je over enige jaren wilt staan. Als die
stip er eenmaal staat, kun je plannen gaan
maken hoe je daar wilt komen. Om die
stip te plaatsen en de te bewandelen route
te beschrijven hebben we als vereniging

mensen nodig die zich verbonden voelen
met Barneveld en haar omgeving, ervaring
hebben met (top)volleybal, betrokken zijn
bij SSS en goed kunnen inschatten welke
mogelijkheden de vereniging in huis heeft.
Want mogelijkheden hebben we bij
SSS voldoende. De accommodatie van
Sportcentrum De Meerwaarde is perfect,
financieel gaat het niet slecht (kan altijd
beter natuurlijk), het ledental is stabiel en er
is veel volleybaltalent aanwezig. Tenslotte
hebben we een stabiel bestuur en een
betrokken verenigingskader.
Met de komst per 1 januari van Henk-Jan
Ebbers in het bestuur als voorzitter van de
Dames Technische Commissie is weer een
volgende stap in de goede richting gezet.
Samen met Arjan Ansink en Paul Boshuis
gaat hij de lijnen uitzetten van de dameslijn,
vanzelfsprekend in nauw overleg met
Willem Held als technisch manager van de
vereniging.
Als bestuur zijn we blij dat we na een
aantal jaren weer een stabiele DTC hebben
gevonden. Het is lastig gebleken de
positie van hoofd DTC voor een periode
van meerdere jaren ingevuld te krijgen.
Ondanks de wisselingen van de wacht
hebben Caroline Bakelaar, Anna de Kruijff
en Rob Vooys er alles aan gedaan de trein
op de rails te houden. Ik wil hen daarvoor
danken en aangeven dat mede door hen
D1 nu 2e divisie en D2/D3 promotieklasse
spelen.

Tenslotte nog aandacht voor de boetes die
de Nevobo aan ons uitdeelt. Iedere keer
dat er geen spelersnummer wordt ingevuld
op het wedstrijdformulier kost dat €5,- (1e
keer) of €10,- voor de volgende keer. Die
kosten kunnen flink oplopen en zijn niet
nodig. Wil iedereen er alert op zijn altijd
een spelersnummer in te vullen ook al heb
je geen kaart bij je. “Geen kaart aanwezig”
is trouwens ook weer een boete van €10,Alles bij elkaar kan dat een dure grap
worden en, zoals je weet, de boetes dienen
persoonlijk betaalt te worden. En willen de
tellers zich ook tijdig melden? H2 heeft een
boete van €5,- gescoord omdat de teller niet
tijdig aanwezig was. Ik wist niet eens dat je
daar een boete voor kon krijgen …...
Vriendelijke groet,

Gert Dekker

mIRELLA bOSHUIS, dAMES 7
Leeftijd: 25 ;-)
Lengte: 1.76 m
Hoeveel jaar lid: 11 jaar (??)

INTERVIEW MET.... 					

MIRELLA

Hoe ben je bij SSS gekomen: in de jeugd met vriendinnen
Hoogtepunt in het volleybal: vorig jaar kampioen met dames 7
Dieptepunt: vanwege gezondheidsklachten minder kunnen volleyballen
Opleiding/beroep: verpleegkundige in de verslavingszorg
Kleding in het weekend: ligt aan de gelegenheid
Positieve eigenschap: vrolijk
Negatieve eigenschap: perfectionistisch, tobber

“leuk dat er ook
activiteiten
buiten het
volleybal om
zijn!”

Hobby’s (naast volleybal): lezen,
theaterbezoek/cabaret
Favoriete eten: frites met kip, pasta
Krant: Barneveldse Krant
Laatst gelezen boek: John Grisham - Dilemma
Goede film: Hunger Games
Welk liedje hoor je graag in de kroeg: Anouk,
Muse, U2, Kaiser Chiefs, Coldplay, Racoon
Ideale vakantie: strandvakantie
Met wie zou je een avondje uit willen gaan:
met heel veel mensen als het maar gezellig
is!!
Wie is je favoriete sportman/vrouw/
team: dames 7, heren6, MB1, SDVB-D1 en
bedrijfsvolleybal damesteam CentrumEvers

Omschrijf jezelf in één woord: spontaan
Welke goede daad heb je laatst verricht? De kinderen bij de hekken van de plus voorbij
gelopen en niet hun tasje met sss-plaatjes afgepakt .
Hekel aan: mensen die snel opgeven
Waar let je op bij je eerste ontmoeting: prettige uitstraling, leuke lach, humor
Wat vind je sexy: mooie ogen
Welk dier zou je willen zijn: hond
Droom/wens: genezing van diabetes
Mooiste/leukste ervaring: Paul leren kennen tijdens SSS-feest bij Pea in de schuur!!
Waar hecht je waarde aan?: eerlijkheid
Waar word jij blij van? gezellige mensen om me heen
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden? Het
is een leuke vereniging. De activiteitencommissie is druk bezig een leuk programma neer
te zetten. Het is erg leuk dat er ook activiteiten buiten het volleybal om zijn. En als Bram het
nummer ‘Der alte dessauer’ draait, moet iedereen en alles de lucht in!!!

even voorstellen

henkjan ebbers:
amitieus met realisme
Per 1 januari is er een nieuwe Dames
TC aan de slag gegaan bij SSS.
Henkjan Ebbers vult de vacature van
Hoofd Dames TC in en wordt bij het
reilen en zeilen van de vrouwenlijn
geholpen door Paul Boshuis en Arjan
Ansink. Daarnaast richt Willem Held
zich als technisch manager ook op
de vrouwenteams. De nieuwe Hoofd
Dames TC aan het woord: ,,Iedereen
bij de dames van SSS moet met
plezier zijn sport kunnen bedrijven,
van jeugd tot en met Dames 1.”
Payback time

Waarom word je Hoofd Dames TC? Henkjan Ebbers herhaalt de vraag nog maar eens en
antwoordt vervolgens: ,,Niet omdat ik dat altijd al ambieerde, maar omdat het mij gevraagd
werd door het bestuur. Nou is het met al het werk dat in een vereniging moet gebeuren zo
dat het door vrijwilligers opgepakt moet worden. Die vrijwilligers zijn altijd druk en hebben
tig andere dingen te doen.”
Het zou dus makkelijker zijn geweest om ‘nee’ te zeggen, maar hij pakt de handschoen
op: ,,Na vele jaren, als actief spelend lid, volleybal te hebben geconsumeerd, is er ook een
payback time en ik voelde dat dat moment was gekomen! Het is niet zo dat ik alleen maar
heb gevolleybald; ik ben ook trainer geweest, eerst bij de jeugd en later bij de heren. Toen
een jaar of tien geleden ons vriendenclubje stopte met actief volleyballen, ben ik door
Ronald van de Lubbe benaderd om dames te gaan trainen (dames 2). Leuk om te doen,
maar toch ook anders dan bij de heren.”
,,Dames zijn op sportief gebied minstens zo fanatiek als heren, hebben behoefte aan sociale
structuren en volgens mij ook aan eerlijkheid. Eigenlijk dus een heel mooi gedeelte van SSS
om mee te werken.”

Mooi groepje

,,Toen het bestuur mij vroeg om hoofd dames TC te worden, heb ik de boot vooral
afgehouden: er was al een TC, dit is de meest waardeloze functie van de hele vereniging, ik
ga het niet in m’n eentje doen, etc.
De zaak veranderde, toen duidelijk werd, dat er nog twee mannen waren die samen met mij
de TC wilden vormen: Arjan Ansink en Paul Boshuis.

even voorstellen
,,Dit is mijns inziens een heel mooi groepje, omdat Paul heel veel kennis heeft van de jeugd
en Arjan vooral de Dames van 4 tot en met 7 goed kent! Als ik mij dan kon focussen op
Dames 1 tot en met 3, dan hadden we de complete lijn afgedekt. Daar kwam nog bij dat
Willem zich ook met de dameslijn wilde bemoeien, wanneer wij de klus op ons zouden
nemen. Na veel overleg hebben we het bestuur laten weten dat we het wilden doen en zijn
we per 1 januari begonnen.”
,,Dat het begonnen is, dat is een understatement, we zijn meteen volle bak aan het werk
gegaan. Alle teams zijn bezocht, de gesprekken met Dames 1 zijn in volle gang, we hebben
contact gezocht met speelsters en trainers, en nog steeds veel en vaak overleg. Dat is ook
het mooie van een groep, er kan in korte tijd veel werk worden verzet!”

Verwachting

,,Ik weet eigenlijk niet wat ik van Hoofd Dames TC moet verwachten. Ik hoop dat ik volgend
seizoen nog gewoon een wedstrijdje kan komen bekijken en/of spelen en een biertje kan
drinken zonder dat ik met “pek en veren” uit de hal wordt gejaagd...”
,,Maar wanneer je verwachting uitlegt als, welke doelen heeft de TC, dan zou ik zeggen:
ambitieus met realisme. Een van de hoofddoelen van de nieuwe TC is: iedereen bij de
dames van SSS moet met plezier zijn sport kunnen bedrijven, van jeugd tot en met Dames
1. Voor in de nabije toekomst zou consolideren al prima zijn, maar op termijn zijn we best
ambitieus. We hebben in ieder geval de intentie om de dameslijn mee te laten profiteren van
de goede naam die SSS in de regio heeft. Het moet zo worden dat dames, zowel binnen
SSS als daarbuiten, weten: bij SSS kun je goed of nog beter worden! Dus veel en hard
trainen, veel gezelligheid, een mooie accommodatie, goede trainers en tot slot een prima
organisatie om het geheel te stroomlijnen.’’
Als opvolger, sta je altijd op de schouders van je voorgangers, er is al zoveel geweldig werk
verzet, kort geleden door Rob, Carolien en Anna, daarvoor door Ronald van de Lubbe en al
die anderen, die ook als vrijwilliger dat werk hebben gedaan. Bij deze zou ik ze nog eens
heel hartelijk willen bedanken namens ons allemaal! Wij gaan verder bouwen op hun werk,
zoals er straks ook weer iemand ons zal opvolgen.

Het bestuur van SSS sluit zich bij de woorden van Henkjan aan en waardeert de
inspanningen van Rob, Carolien en Anna van de afgelopen seizoenen om de zaken rondom
teamindelingen, trainingen en het aantrekken van trainers te organiseren. De nieuwe Dames
TC wordt veel succes gewenst!

NOJK

jongens c en jongens b
naar finale nojk
Op zaterdag 14 maart komen twee
SSS-teams in actie bij de finaleronde
van de Nationale Open Jeugd
Kampioenschappen (NOJK): de Jongens
C en B. Het CMV-team heeft het helaas
niet gered. Voor het CMV-team was het
al een prestatie van formaat om zover te
komen in het toernooi. In de halve finales
bleken de andere ploegen een maatje te
groot te zijn; maar de talenten van SSS
zijn wel weer een ervaring rijker.
De Jongens B hebben wel de laatste
acht bereikt. In Capelle aan den IJssel
eindigde SSS op de tweede plaats in

de poule. Vervolgens werd SV Dynamo
Apeldoorn in de kruisfinales verslagen,
waardoor het team onder leiding van
Freek Hebing de finaleronde heeft
bereikt. De Jongens B spelen op
zaterdag 14 maart in de Hamalandhal te
Lichtenvoorde
De Jongens C strijden dezelfde dag
eveneens om de nationale jeugdtitel. Het
team van Alwin Hendriks mag zich in de
Jan Massinkhal in Nijmegen meten met
de beste Nederlandse C-teams. Lees
verder hoe de Jongens C van SSS de
finaleronde bereikt heeft.

NOJK
Jongens C Open Club 2015

7 Februari. Vroeg in de ochtend. De
halve finales. Ook deze keer maakten 8
jongens zich weer klaar voor Open Club.
We hadden de eerste ronde doorstaan,
met prima volleybal, en vandaag kwam
het er echt op aan. We kenden onze
tegenstanders niet, maar we wisten
dat we er nog een schepje bovenop
moesten doen. Als we vandaag de
kruisfinales zouden halen, werd het weer
een lange dag, waarin misschien wel
acht sets moesten worden gespeeld. En
uiteindelijk werden dat er zelfs negen.
De eerste wedstrijd was een - laten we
maar zeggen - makkie. We wonnen met
weinig moeite, maar konden op deze
manier even mooi warm spelen: 2-0
winst.
Daarna volgde Taurus, en dit was wel
een niveautje hoger. Ik (Alwin Hendriks,
coach) zei tegen de jongens dat ze het
zeker konden winnen. Ze moesten er
zelf gewoon keihard voor vechten en
het initiatief nemen. Alleen Taurus was
een ploeg waartegen dit lastig ging: 0-2
verlies.
De laatste poulewedstrijd was tegen
Orion. Orion was een goede en
hardwerkende ploeg, net als wij. Dit kon

dus een interessant potje worden. SSS
speelde fantastisch en won verdiend
met 2-0. Hierdoor eindigden we op de
derde plek in
de poule en moesten we in de
kruisfinales tegen Sudosa Desto uit
Assen.
Assen begon slap en wij denderden over
hen heen, 1-0 voor, we zagen de Open
Club-finale wel heel dichtbij komen,
waardoor de zenuwen iets meer een
rol gingen spelen. Assen had zichzelf
teruggevonden en won de tweede set
verdiend: 1-1. Een laatste beslissende set
tot de 15 volgde. Ik zei tegen de jongens
hoe belangrijk het was om goed te
starten in een ‘vijfsetter’, en dat deden ze.
Ze wonnen die derde set ruim en toen
stonden we opeens in de finales van de
Open Club.
Weinig mensen hadden dit verwacht,
maar wat verrassen de Jongens C
ons dit jaar. In de finales gaan we er
helemaal voor en proberen we zo hoog
mogelijk te eindigen.
Een mooi en verrassend toernooi dat
deze jongens niet snel zullen vergeten.
Alwin Hendriks

GEVOELIGE PLAAT
Het was de laatste tijd een wat zenuwachtige sfeer binnen de normaal zo rustige vereniging
SSS. Het was weer net als vroeger op de lagere school. Zo heette dat in Watermans jeugd;
tegenwoordig spreken we, geloof ik, over de basisschool. Maar los van de naam, het gevoel
bleef hetzelfde. Wat stond er namelijk binnen afzienbare tijd te gebeuren: De schoolfotograaf
kwam!
Dat betekende altijd een fotosessie met een individuele kiek (ik moest daarbij altijd met een
aanwijsstok naar iets op het schoolbord wijzen en vooral innemend lachen, hetgeen mij
destijds al gemakkelijk afging en waarmee ik, naar men zegt, nog steeds weinig moeite heb)
en een klassenfoto, waarbij iedereen netjes met de armen over elkaar zat en alleen de mees
of de juf pontificaal ergens achterin het lokaal de toestand streng overzag.
Nou, zo’n zelfde sfeer heerste er aan het eind van het vorige jaar bij SSS. Na de eerste
aankondiging van de club, dat supermarkt PLUS een plaatjesactie voor onze club ging
organiseren (samen met onze zwemmende sportvrienden van DWK), waren de reacties
koeltjes te noemen.
“Ik wil niet met mijn kop overal in Barneveld te zien zijn”. “Straks hangt mijn foto levensgroot
in de winkel, ik moet er niet aan denken” waren zo maar wat reacties die ik opving.
Maar toen de fotograaf zich eenmaal in de kantine meldde, stond iedereen in zijn of haar
beste pakkie, al dan niet met een volleybal in de hand, zo voordelig mogelijk kijkend, voor
de lens. Het ging de fotograaf daarbij, voor alle duidelijkheid, niet om een plaat VOOR je
kop, maar om een plaat VAN je kop. Dat de foto een afbeelding weergaf van de speelster/
speler in kwestie vanaf hoofd tot ongeveer het broekje en (zeker bij de wat strak zittende
shirts) iedere plooitje van het lijf onbarmhartig liet zien, lag achteraf bij sommige leden wat
gevoelig. Ik denk dan ook dat de term “gevoelige plaat” daar vandaan komt.
Maar hoe het ook zij: Op 24 januari begon de uitgifte van de plaatjes en kwamen de
(mooie) albums in de verdeling. En daarmee was de verzamelkoorts en/of verzamelwoede
een feit.Allemaal gauw naar de supermarkt om te zien of je zelf of iemand van je team er
levensgroot in de winkel aan het plafond hing. Ik begrijp dat dat wat suïcidaal klinkt, maar
het opgehangen object betreft hier slechts een grote fotografische afbeelding. En wat bleek
daar: Kort na binnenkomst in de super bij het tot dan toe bekende “karrenhoekie” was thans
een VAN DE BEEKPLEINTJEen dwars door de zaak, waar een paadje liep dat bekend
stond als het “reclamegangetje” was nu de DE KRUIJFFLAAN gevestigd. Leuk hoor! En dat
allemaal in de PLUSSS!
Enfin, tot eind maart kun je nog verzamelen en kun je “ergens in het dorp” mogelijk door
kinderen je naam horen noemen met de toevoeging “dat ze U dubbel hebben” en “dat
ze U graag willen ruilen voor een ander”. Kinderen zeggen nu eenmaal altijd de eerlijke
waarheid, maar trek het U niet teveel aan.
Ik ga zo langzaamaan de plaat weer eens poetsen ( = wegwezen).
Veel succes bij het sparen ! En graag tot de volgende keer.
Waterman.

PARTYPICS
PRINS & PRINSES
CARNAVAL

KORT NIEUWSSS
Presentje van het JFC
Een aardigheidje van het Johannus Fontanus
College!. De heer Minderhoud, voorzitter College
van Bestuur van het JFC heeft vrijdag 13 februari
2015 aan de oudste CMV teams bidons uitgedeeld.
Een leuk presentje! Bedankt JFC!

Verzamel al je helden

Benne on Tour

Eind januari is de sportplaatjesactie van
de Plus Barneveld van start gegaan. Tot
eind maart kan je nog plaatjes sparen van
SSS’ers en DWK’ers om je album vol te
krijgen.

Vrijdag 6 maart as. komt Edwin Benne
een clinic verzorgen bij de Regiotraining
in De Meerwaarde. Ook alle SSS
jeugdtrainers zijn hiervoor uitgenodigd.
De clinic is van 17.30 tot 19.00 uur.
Thema: verdediging.

Op Facebook is een pagina opgericht om
makkelijk plaatjes te kunnen ruilen. Klik hier
https://www.facebook.com/groups/140062
5160244997/?fref=ts om mee te ruilen.

teamrituelen
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:

meisjes a1
Dit keer aan ons de taak om onszelf in
de schijnwerpers te zetten. En dat doen
sommigen, we noemen geen namen, maar
al te graag. Wij, MA1, zijn hét kneuzenteam
van de vereniging. Elke week kampen wij
wel met een aantal blessures. Neem nou
Liesa, die als gevolg van een mysterieuze
valpartij van de fiets op zaterdagavond
een grote wond op haar knie heeft en
dus niet kan spelen. En dat dan echt
zonder alcoholische versnaperingen! Of
onze driftkikker Anke, die een tijdje uit de
running was door een stel gescheurde
kruisbanden, maar nu alweer eigenwijs
staat te volleyballen. En wij maar hopen dat
ze weer heel op staat als ze weer ergens
op de grond ligt. Om maar niet te spreken
over spring in het veld Dominique, die haar

paard niet in bedwang kon houden met als
resultaat een gekneusde schouder. En dat in
de week voor onze streekderby tegen Set-Up
Scherpenzeel...
Die wedstrijd wordt ook wel de ‘wedstrijd van
het jaar’ genoemd. Eindelijk mochten we het
een keer thuis in de Meerwaarde tegen SetUp opnemen. Op de avond voor de wedstrijd
waren nog tot in de late uurtjes wat wissels
geregeld en met succes: maar liefst drie
meiden van de B1 wilden ons versterken.
Gelukkig, al een hele zorg minder. Nu
nog de stunt van vorig jaar herhalen. En
dat betekende vijf punten pakken. Na
wat gemopper omdat we onze sterkste
aanvalster en benjamin Heleen misten,
begonnen we strak van de adrenaline aan

de wedstrijd. Wie de
social media in de
gaten heeft gehouden,
is het vast niet ontgaan.
Na een wat spannende
eerste set, het publiek
moest natuurlijk ook
vermaakt worden,
wonnen we de
wedstrijd glansrijk met
4-0. Dat moest natuurlijk
de hele wereld weten!

teamrituelen
meisjes a1

Maar naast een
kneuzenteam, zijn wij ook
een erg gezellig team. We
blijven tenslotte meiden.
Zelfs zo gezellig, dat wij
vanuit onze trainsters
Sandra en Emma het
verzoek kregen om een
andere whatsappgroep
aan te maken, omdat ze de
belangrijke ‘volleybaldingen’
zouden missen door al
ons geklets. Onze nieuwe
trainer Remco durfde het
wel aan om deel te nemen
aan onze groep, de vraag is
alleen voor hoe lang.

“bij gezelligheid horen
ook teamuitjes”

WAT ZIJN DE LIEVELINGSTAARTEN
VAN DE MEIDEN
ANOUK
ADVOCAATTAART
JANINE & HELEEN
CHOCOLADETAART
DENISE
MOKKATAART
LIESA
AARDBEIENKWARKTAART
DOMINIQE
SLAGROOMTAART

Dat er wel eens wat
gemist wordt door onze
uitgebreide gesprekken,
hebben we zelf ook al
ondervonden. Er wordt ook
nog wel eens wat vergeten.
Is het niet het fruit, dan
zijn het wel de shirtjes die
Janine per ongeluk thuis liet
liggen. En daar sta je dan,
in Nijmegen. Gelukkig was
de moeder van Dominique
zo lief om ze te brengen.
Bij gezelligheid horen
natuurlijk ook team-uitjes.
Bij ons bestaan die uit drie
dingen: eten, drinken en
dansen, dat volgens Denise
en Anoek het beste kan
in Hent uut Zaand. Maar
daar zijn de meningen
een beetje over verdeeld.
De laatste twee willen
trouwens nog wel eens een
beetje uit de hand lopen.
Maar what happens in
Hent, stays in Hent.
Liefs MA1

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
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