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 Seizoen 2014/2015

Het seizoen 2014 - 2015 zit er al weer 
bijna op en de voorbereidingen voor het 
volgende seizoen zijn al in volle gang. 
Het opnieuw indelen van de teams voor 
het nieuwe seizoen is een hele klus waar 
met veel dingen rekening moet worden 
gehouden. De kunst is weer de balans 
te vinden tussen ieders wensen en de 
mogelijkheden binnen de vereniging. 
Ondanks dat daar veel aandacht voor is, 
lukt dat niet altijd voor de volle 100% en 
moeten er verschillende compromissen 
gesloten worden. In die situaties is 
het vervelend als leden er toch een 
onbevredigend gevoel aan over houden en 
op het laatste moment afhaken. 
Ik hoop dat dit dit jaar tot een minimum 
beperkt blijft. Door een goede invulling 
van de TC’s hoopt het bestuur in ieder 
geval dat er een herkenbare lijn voor een 
langere periode ontstaat waardoor dit soort 
verrassingen minimaal zal zijn.

Niet alleen de TC’s zijn druk. Ook Wim 
Wijnveen (competitieleider) is al weer druk 
doende met de indeling van teams in de 
verschillende klassen in de regionale en 
de nationale competitie. Daarbij moet hij 
rekening houden met de wensen van de 
teams m.b.t. de speeldagen, teams die per 
se op dezelfde dag hun thuiswedstrijden 
willen spelen en het liefst nog op vaste 
tijden. En dat moet ook allemaal nog in het 
Sportcentrum passen. 

Als de competitie indeling 
bekend is, weet Kees van Garder 

(scheidsrechtercoördinator) hoeveel 
nationale en regionale scheidsrechters 
benodigd zijn om alle teams aan de 
Nevobo-competities deel te laten nemen. 
Een aantal trouwe scheidsrechters heeft 
een stapje terug gedaan, dus ook hier moet 
de nodige aandacht voor zijn.. 

Als de TC’s de teamindeling rond hebben, 
moeten er trainers worden gezocht en 
de trainingstijden worden vastgesteld. Dit 
gebeurt in nauw overleg met René van 
der Linden die de zaalplanning voor zijn 
rekening neemt. Het globale plan staat 
begin juni al wel in de steigers, maar is 
pas definitief als de schoolroosters van de 
jeugdtrainers bekend zijn. Deze puzzel is 
pas aan het eind van de schoolvakanties 
opgelost. 

Als deze indeling bekend is, weet ook de 
penningmeester welke huur dit seizoen 
moet worden afgedragen en of dat binnen 
de begroting past.

Kortom: er moet nog wel het een en ander 
gebeuren voor het nieuwe seizoen van start 
gaat.

Ook kampioenschappen bleven dit seizoen 
niet uit. We hebben in de tweede helft van 
de competitie enkele kampioenschappen 
bij de CMV (team 5 en 10)  en de jeugd 
(JC1, MB2) mogen vieren. Bij de senioren 
dit jaar geen kampioenen. Wel heeft Heren 
1 zich keurig weten te handhaven in de 
Eredivisie.

van de voorzitter



Die laatste opmerking behoeft een 
aanvulling : Stichting Topvolleybal 
Barneveld en volleybalvereniging SSS 
hebben uitgesproken, vanaf volgend 
seizoen, meer de samenwerking op 
organisatorisch vlak te zoeken dan tot nu 
toe het geval is geweest. 
Op het volleybaltechnisch gebied is de 
ambitie nog steeds dat de vereniging de 
talenten opleidt voor de hogere niveaus 
om zo het eerste herenteam een regionale 
uitstraling te geven. Het vertrek van Cas 

Abraham en Niek Bakker naar het Talent 
Team bewijst dat het talent aanwezig is. 
(Namens het bestuur nog de felicitaties 
aan beiden). Dat dit vertrek enigszins op 
gespannen voet staat met de ambities van 
STB/SSS mag duidelijk zijn, maar het is wel 
de realiteit. 

Om SSS en volleybal bij de jeugd te 
promoten heeft het bestuur het initiatief 
van de activiteitencommissie om een 
jeugdkamp te organiseren van harte 
ondersteund. We hopen dat dit een jaarlijks 
terugkerend evenement wordt, waar 
iedereen met veel plezier op terugkijkt. 
Vanaf deze plek willen we de organisatie 
en begeleiders hartelijk bedanken voor de 
tijd en energie die zij er in hebben gestoken 
om het voor de jeugdleden tot een 
onvergetelijke gebeurtenis te maken.

Nog even en we gaan alweer richting 
vakantie, voor nu nog een goede afronding 
van dit seizoen gewenst!

Vriendelijke groet,

Gert Dekker





Hoe ben je bij SSS gekomen? Via mijn kinderen
Hoogtepunt in het volleybal: Kampioenschap 2e divisie (Krimpen a/d IJssel)
Dieptepunt: Degradatie 1e divisie (het jaar erna …)
Opleiding/beroep: Ondernemer/Accountant
Kleding in het weekend: Spijkerbroek/casual
Positieve eigenschap: Denk (bijna) altijd positief
Negatieve eigenschap: Ik wil al doorpakken als dat nog niet kan

Hobby’s naast volleybal: Muziek luisteren/piano spelen
Favoriete eten: Vis
Krant: Barneveldse Krant/Nederland Dagblad (& in het 
weekend Financiel Dagblad)
Laatst gelezen boek: De ontsnapping - David Baldacci
Goede film: Intouchables (moet je gewoon zien, humor 
en menselijk)
Welk liedje hoor je graag in de kroeg? Ik kom er niet 
veel -;) Oerend Hard zou mooi zijn …
Ideale vakantie: Combi van genieten van natuur en 
tennissen/sporten.
Met wie zou je een avondje uit willen gaan? Met 
Christine (mijn vrouw). Het komt er te weinig van.
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team? Federer, Bob 
de Jong en Heren 5 natuurlijk!

Omschrijf jezelf in één woord: denkt-nog-altijd-dat-hij-goed-kan-volleyen-man-van-46
Welke goede daad heb je laatst verricht? Ik ga een ondernemer die het lastig heeft het 
komend jaar coachen in mijn eigen tijd
Hekel aan: oneerlijkheid
Waar let je op bij je eerste ontmoeting? Zijn/haar ogen, kijkt iemand me aan?
Wat vind je sexy? Houd ik voor mezelf
Welk dier zou je willen zijn? Arend
Droom/wens: Dat iedereen het Geluk vindt
Mooiste/leukste ervaring:  Met mijn hele gezin twee weken in Zuid Afrika in de sloppenwijken 
geweest en echt kunnen geven en ontvangen
Waar hecht je waarde aan? Gezin
Waar word jij blij van? Een lekker blok!
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden? Ik 
vind dat de trainers van de jeugd een compliment verdienen, dat is echt klasse. Verbeterd 
zou kunnen worden:  meer wedstrijdverslagen op de site á la Heren 2!

“ik zou een 
arend willen 

zijn”

rOBERT bERGER, hEREN 5
Leeftijd: 46

Lengte: 190 cm
Hoeveel jaar lid: 4 jaar

 INTERVIEW MET....             ROBERT



JEUGDKAMP

UITGANGSPOSITIE
Uitgangspositie is hetgeen waar onze jeugdleden tijdens het kamp het meeste hekel aan 
hadden. Nou ja, misschien op het corvee na dan. Sorry jeugdleden, maar we moesten het 
thema Leger/Green Army toch een beetje meenemen in het kamp. Maar eerlijk is eerlijk, 
jullie hebben het goed gedaan!

Psychologische en medische test
Omdat dit weekend natuurlijk verboden terrein was voor ouders en overige leden, komt hier 
toch een kleine terugblik op dit geweldig leuke kamp: Op vrijdag 1 mei was het zover: Het 
eerste echte jeugdkamp van SSS was een feit. Na het afscheid nemen van enkele ouders 
was het tijd voor de inschrijving, een kleine (hele kleine) psychologische test en natuurlijk de 
geweldige-1 minuut durende- medische test. Gelukkig! Iedereen mocht deelnemen aan het 
kamp. Best spannend allemaal: Bij wie lig ik op de kamer? Corvee? Bahhhh! Maar met wie 
dan? Wat gaan we dit weekend allemaal doen? Allemaal vragen waarop de deelnemers 
antwoord hebben gekregen.

Vrijdagavond stond allereerst in het teken van eten en installeren, even de accommodatie 
verkennen. Hierna was het tijd voor de eerste missies. In een SSS-versie van het bekende 
programma Fort Boyard zijn de deelnemers via verschillende kamers opzoek gegaan naar 
sleutels om de voorraadkamer te openen. Uiteraard is het enkele teams gelukt om alles 
af te ronden. Hierna was het tijd voor een heuse spooktocht. Wisten jullie dat onze stoere 
jeugdleden toch een beetje bang kunnen zijn tijdens zo’n donkere tocht? Ach… Voor de 
begeleiding was het leuk om mee te maken. Gelukkig konden de deelnemers tellen. Een 
aantal van de begeleiding was in de accommodatie aanwezig, dus er konden maximaal 3 
‘spoken’ in het bos rond lopen. Ohhhh… Dat ging wel meevallen. Helaas! Niet was minder 
waar, in totaal kwamen de verschillende groepjes 8 enge figuren tegen in het bos. Een 
aantal van onze senioren was zo vriendelijk om het team te versterken voor deze tocht 
Helemaal super!





Vieze spelletjes
Na een redelijke nacht - jazeker, er is geslapen - zijn er verschillende groepjes op een 
tijdmissie gegaan. Een foto-hike was uitgezet en de groepjes doorliepen de foto’s en 
opdracht in recordtijden. Nog sneller dan de organisatie had kunnen bedenken. Helaas zat 
hierdoor een beklimming van de Pyramide van Austerlitz er niet in, maar dit mocht de pret 
niet drukken. Tijdens het prachtige weer op deze dag was het in de middag tijd voor een 
klassieker: Vieze spelletjes middag! De groepjes hebben zich gestort op vla, veel vla, meel 
en suiker. Dit alles mochten zij afsluiten met een geweldig verf gevecht! Prachtig om te zien 
hoe fanatiek iedereen hieraan mee heeft gedaan.

Dit alles zorgde natuurlijk voor een enorme rij bij de douches, maar uiteindelijk zat toch 
iedereen op tijd aan het avondeten. Gelukkig maar, want ’s avonds stond het grote 
chaosspel op het programma. Nog nooit zijn er zoveel volksliederen en huwelijksaanzoeken 
op één avond opgevoerd, onwijs mooi! Dat iedereen dit weekend zijn of haar kwaliteiten 
heeft kunnen laten zien was meer dan duidelijk. Zeker met de afsluiting van de avond: 
Weerwolven. Tijdens een (op twee dagen na) volle maan ging iedereen helemaal los met 
verdachtmakingen.

En weer was de nacht goed te doen, zelfs de kamer van de meiden B was uiteindelijk stil! 
Ja zeker… Het kan! De laatste ochtend stond in het teken van opruimen en napraten over 
het kamp. Omdat het natuurlijk het eerste kamp van SSS was hebben de deelnemers 
meegedacht over volgend jaar! Met deze leuke ideeën gaat het volgend jaar alleen nog 
maar leuker worden. Of dat kan? Wie weet! Laten we ons best ervoor doen!

Al met al een mooie afsluiting van het seizoen! Daarom: Deelnemers, begeleiding, helpers 
en bestuur bedankt voor jullie inzet!

Groetjes, de Activiteitencommissie

P.S.: Wie nog meer wil nagenieten van het jeugdkamp. Bekijk hier een compilatievideo. 

Foto’s Marinda van de Brink

https://www.youtube.com/watch?v=DpWa9uNzarM


DAMES 1

de datumprikker

Dat waren de laatste woorden na 
onze laatste wedstrijd van dit seizoen 
in Doetinchem. Even een datum 
regelen voor een laatste etentje met 
deze groep. Zo ging ik naar huis.

Na de wedstrijd vertelde mijn 
vrouw thuis dat we uit eten gingen 
met mijn zwager. Plotseling waren 
mijn dochter en partner en mijn 
schoondochter er ook. Zij gingen 
ook mee kreeg ik te horen.

Wij op weg, richting ja…. Naar 
Barneveld. Ik vroeg nog waar we 
dan gingen eten, maar hoorde 
alleen maar: dat zie je wel. We 
kwamen steeds meer in de 
buurt van De Meerwaarde. Een 
kleine plaspauze inlassen en een 
telefoontje en toen….

Mijn zoon kwam er aan. Vreemd. 
Uitstappen, om de sporthal heen en 
daar stonden een heleboel mensen 
op de trappen. Overdonderd door 
deze aandacht en verrassing ben 
ik naar boven gelopen. Daar trof ik 
nog meer mensen aan. Geweldig, 
allemaal mensen die de afgelopen 
zes seizoenen op de een of andere 
manier  mij en Dames 1 geholpen 
hadden.

De speech (tweede keer) van Judith 
voor mij en Rijk. Een prachtig boek 
met allemaal mooie woorden en 
foto’s. Kortom geweldig.

Daarna konden we eindelijk gaan 
barbecueën. Ook dit was geweldig 
goed verzorgd; veel vlees (mijn 
lievelingseten) maar ook met 
de “vegetariërs” was rekening 
gehouden.

Allemaal in het geniep geregeld. 
Ik mocht er niets van weten. Het 
schijnt dus toch mogelijk te zijn dat 
vrouwen hun mondje niet voorbij 
praten (haha). Geheime app. 

Foto Vincent Kok



Het bestuur wil Rob Vooys via 
deze weg nogmaals bedanken voor 
zijn inzet, waarmee hij Dames 1 
de afgelopen zes jaar trainen heeft 
gegeven, gecoacht en begeleid 
naar mooie prestaties en andere 
bijzondere momenten. Het bestuur 
wenst Rob veel succes toe bij zijn 
nieuwe club AVV Keistad.

Iets minder aandacht tijdens de 
trainingen, minder praten etc. Ik had 
het door moeten hebben eigenlijk.

Zo’n afscheid vergeet ik nooit 
meer.

Langs deze weg wil ik mijn team 
(inclusief Rijk), de vlaggers, tellers, 
ouders, oud-speelsters en mijn 
familie enorm bedanken voor dit 
afscheid.

Ik wens jullie allemaal voor de 
komende seizoenen veel  plezier.

Rob Vooys

Foto Vincent Kok



 
Wil jij je volleybaltechnieken verbeteren? Wil je weten hoe je blessures kunt voorkomen? En wil je meer weten 
over een gezonde levensssjl? Dan is HeHo Volleybalschool iets voor jou!

HeHo Volleybalschool is een nieuw inisasef in het centrum van het land om talentvolle volleyballers een extra 
mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen. En dat allemaal op vrijdagmiddag of vrijdagavond, zodat je lekker 
bij je eigen club kunt blijven trainen en spelen.  Het gaat om extra individuele trainingen die veel verenigingen 
moeilijk moeilijk zelf kunnen organiseren. 

Eind september beginnen de trainingen in het Barneveldse sportcentrum De Meerwaarde. HeHo Volleybalschool 
staat open voor jongens en meisjes van 10 tot en met 18 jaar oud. Er wordt, aaankelijk van de deelname, 
in drie of vier verschillende leeeijdsgroepen gewerkt.

De trainers hebben stuk voor stuk ervaring in de Nederlandse eredivisie. Boegbeeld is voormalig internasonal 
en olympiër Albert Crissna.

Wil je meer weten? Kom dan op vrijdag 29 mei naar de proeeraining om kennis te maken met HeHo 
VVolleybalschool. Tijdens deze bijeenkomst wordt er gevolleybald, maar krijgen deelnemers en hun 
ouders ook antwoord op hun vragen over bijvoorbeeld de trainingssjden en de kosten.

Meisjes die belangstelling hebben worden op 29 mei om 17.00 uur verwacht in Sportcentrum 
De Meerwaarde (Rietberglaan 4 Barneveld, vlakbij treinstason Barneveld Zuid). 
De  jongens zijn welkom om 18.30.  Er wordt in leeeijdsgroepen gewerkt en de proeeraining duurt 
ongeveer anderhalf uur.

Kom je ook op vrijdag 29 mei?

Stuur dan een mailtje mStuur dan een mailtje met je naam en je leeeijd naar info@hehovolleybalschool.nl

www.HeHoVolleybalschool.nl

Kom naar de proeeraining van HeHo Volleybalschool op 29 mei!



Op de website 
zijn de voorlopige 
teamindelingen te vinden 
van de jeugd, de dames 
en de heren. De TC’s 
leggen er de nadruk 
op dat het voorlopige 
indelingen zijn, omdat 
er nog verschillende 
onzekerheden bestaan.

Klik hier voor de voorlopige indelingen:

 Jeugd
 Dames
 Heren

De jeugdteams trainen door tot aan het 
SSSnerttoernooi op zaterdag 30 mei, met uitzondering 
van enkele teams die nog plaatsingstoernooien moeten 
spelen. Bij de jeugd is het trainingsschema voor de 
komende weken aangepast. Klik hier voor het juiste 
schema.

De seniorenteams trainen in de nieuwe samenstelling 
eveneens tot het SSSnerttoernooi; enkele hogere teams 
trainen op verzoek nog langer door. De seniorenteams trainen op dezelfde tijden als in het 
afgelopen seizoen. Het nieuwe Dames 6 traint de komende weken op donderdagavond 
20.00 van 21.30 uur onder leiding van Paul Boshuis. Heren 4 en Heren 5 trainen voorlopig 
gecombineerd op dinsdag- en donderdagavond. 

Let wel: het gaat om een voorlopige teamindeling, er kan nog best iets veranderen. 

Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bellen met of mailen naar:
Jeugd:    Bert Glismeijer (06-43855166) - jeugdtc@sss-barneveld.nl
Dames:    Henk-Jan Ebbers (06-12079483), Paul Boshuis (06-52323862), 
    Arjan Ansink (06-52896908) - damestc@sss-barneveld.nl
Heren:    Gepko Hahn (06-41377937) of Jan Miedema (06-21551478) - 
    herentc@sss-barneveld.nl
Technisch manager: Willem Held (06-13972214)

TEAMINDELINGEN
 

http://sss-barneveld.nl/teams/jeugd/teamindeling
http://www.sss-barneveld.nl/teams/senioren/damesteams/teamindeling-dames
http://sss-barneveld.nl/teams/senioren/herenteams/teamindeling-heren
http://sss-barneveld.nl/nieuws/nieuws-overzicht/jeugdbestuur/790-voorlopige-teamindeling-jeugd-2015-2016
mailto:jeugdtc%40sss-barneveld.nl?subject=
mailto:damestc%40sss-barneveld.nl?subject=
mailto:herentc%40sss-barneveld.nl?subject=


DAMES 4

we kick ass!
Een seizoen bij SSS Dames 4 wordt al snel een seizoen om nooit 
meer te vergeten! Sommige noemen het ook wel een hoogtepunt 
uit hun gehele volleybalcarierre. En dat is niet gek, want Dames 
4 staat garant voor een seizoen lekker volleyballen, maar vooral 
ook heel veel gezelligheid! Wat wil je nog meer? Ook dit jaar 
begonnen we weer met een heldere missie en duidelijke visie aan 
ons volleybalseizoen. Dat hield in: focus, communicatie, niet te 
nonchalant, zorg iedere week voor de perfecte krul en daarnaast 
veel gezelligheid, veel drankjes en vooral heel veel taart!! 

Dames 4 bestond dit jaar uit een leuke mix dames. Van vriendelijk, sociaal en laagdrempelig 
tot betrokken en hulpvaardig. Maar daarnaast ook gedreven en voor veel mensen ook 
uitnodigend, zo bleek wel uit de bomvolle tribunes elke donderdagavond. Overigens was 
Dames 4, Dames 4 niet geweest zonder onze deskundige en niet te vergeten inspirerende 
oma aan de top! Kortom een gezellig team! 

Gelukkig besloot Jan de materiaalman om weer voor een groot geldbedrag een jaar bij te 
tekenen en dus kon het seizoen eigenlijk al niet meer stuk. Het werd een seizoen met veel 
goed en af en toe wat minder volleybal, maar ook vooral ook een seizoen met heel veel
 



DAMES 4

nieuwe inzichten. Zo leerde Jan de materiaalman om ‘s nachts gewoon zijn telefoon uit 
te zetten, aangezien hij deel uitmaakte van een groep praat grage dames, kregen we ons 
eigen fireball lijflied, we leerden hoe je het beste goedkoop, maar toch duur kunt shoppen 
bij Aliexpress en we ontwikkelden de cursus ‘Hoe kom ik in een avond van een date af?’ 
(deze cursus is overigens erg succesvol!). 

Bovendien is Dames 4 ook de ideale plek om je Bucket List af te werken. Zo kunnen we deel 
uit maken van HET Dames 4, Zorbvoetbal, Powerskating en een kleurrijke Gravity Workshop 
nu van onze 100-dingen-die-je-moet-doen-in-je-leven-lijst weg strepen. Kregen sommigen 
onder ons de avond van hun leven, omdat ze voor het eerst in hun leven mochten koken. 
Het recept ‘Ro-Mie’ (de bedenker laten we vanwege privacyredenen liever achterwege) 
bleek het beste bewaarde geheim van Nederland. Het recept ligt inmiddels in alle 
supermarkten bij de welbekende recepten kaartjes. Maar het hoogtepunt van ons seizoen 
was misschien toch wel ons internationale avontuur. En hoe kan het ook anders... De finale 
ging tussen Nederland en Duitsland. Duitsland gooide letterlijk en figuurlijk alles in de strijd, 
maar kon het uiteindelijk niet opboksen tegen het geweldige, knappe en talentvolle Dames 
4 van SSS.

Kortom; in een ‘Black Story’: 

Hebben we het leuk gehad?

JA!! 

En wil je na zo’n seizoen ooit nog iets 
anders dan Dames 4?

NEE!!





GEFELICITEERD

We zijn weer vier kampioenen rijker. De 
Jongens C1, Meisjes B2, CMV team 5 en 
CMV team 10 zijn kampioen geworden 
tijdens de tweede competitiehelft.

De Jongens C1 pakten in de laatste 
speelronde het kampioenschap van de 
Hoofdklasse na een 3-1 overwinning in 
Harderwijk.

Meisjes B2 sloot een prima 
tweede competitiehelft af met het 
kampioenschap in de 2e klasse. CMV 
team 5 werd kampioen op CMV niveau 5 
en CMV team 10 op niveau 3. 

Allemaal van harte gefeliciteerd met dit 
resultaat!

we are the championsss

JC 1: Achterste rij: Arnoud Gort, Ruben Stam, Frank Hendriks, Joshua Pool, Albert Hendriks 
(trainer/coach) en Jannes van der Veen.
Voorste rij: Levi Zuurman, Stijn de Bruin, Gertijn Heij en Leon Huijbregts.



MB2: Achterste rij: 
Anna de Kruijff (trainer/
coach), Dewi Gorter, 
Joëlle van Driesten, 
Tessa Staal, Lysanne 
Baks en Nienke Gort.
Voorste rij: Ilse Plat, 
Anniek Deij, Joëlle van 
de Heg en Francis de 
Lima. 

 

 

GEFELICITEERD

CMV team 5: Achterste rij: Sam van 
Diermen, Lars van Diermen en Alessio 
Rossi.
Voorste rij: Félice Koetsier, Elma van 
Laar en Eva van de Heg.

CMV team 10: Achterste rij: Marcus de 
Rooij, Lisa van Veldhuizen en Lieke 
Wolswinkel.
Voorste rij: Laurens van der Poppe en 
Jeroen Soetendaal.
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Foto’s Bert Glissmeijer



KORT NIEUWSSS
 

Jubileumstukken

De jubileumstukken 
van het vorig jubileum 
worden opgeruimd. 

Vijf jaar geleden werd 
het 50-jarig bestaan 
van de vereniging 
uitgebreid gevierd en 
als onderdeel van die 
festiviteiten heeft ieder 
senioren team toen 
een creatief “zelfportret” 
gemaakt in de vorm 
van een schilderij. Die 
portretten hebben heel 
lang aan de wand van 
de SamSam gehangen.

Met de overgang naar 
De Meerwaarde zijn die 
portretten meeverhuisd 
en liggen nog steeds 
opgeslagen in de 
kantine. Binnenkort 
worden deze portretten 
opgeruimd, maar er 
blijken teams te zijn die 
het schilderij graag mee 
naar huis willen nemen.

Bij deze een oproep aan 
degenen die er prijs op 
stellen het zelfportret 
mee naar huis te 
nemen, dit kenbaar te 
maken aan Jan Staal of 
Paul Boshuis.

Contributie achterstand

Hoe gaat SSS hier mee om?

Het komt helaas steeds vaker 
voor dat incasso’s niet geïnd 
kunnen worden en leden 
hierdoor niet op tijd hun 
contributie betalen. Het bestuur 
heeft in de vergadering van 
7 mei 2015 besloten dat een 
contributie achterstand niet 
meer geaccepteerd wordt. 
Het bestuur heeft begrip voor 
situaties waarin (tijdelijk) 
contributie betaling niet lukt en 
er kan met de penningmeester 
een betalingsregeling getroffen 
worden. Het seizoen begint 
in augustus en het bestuur is 
van mening dat iedereen in de 
gelegenheid zou moeten zijn 
om in december “bij” te zijn met 
betalen.

Een contributieachterstand 
per 1 januari (2016) wordt niet 
geaccepteerd en zorgt ervoor 
dat de betreffende speler 
NIET meer mag deelnemen 
aan de competitie en niet 
meer mag meetrainen. Pas 
als de contributie achterstand 
betaald is, mag men weer 
meedoen.

Kortom: zorg ervoor dat je eind 
december “bij” bent met betalen 
en zo voorkom je dat je trainer/
coach je niet mag opstellen 
en kun je gewoon blijven 
volleyballen.

Vrijwilligerspunten

We zijn als vereniging 
dit seizoen goed 
doorgekomen dankzij 
iedereen die zijn of 
haar steentje heeft 
bijgedragen, waarvoor 
hartelijk dank. Voor 
elke taak die je hebt 
uitgevoerd, heb je punten 
gekregen.

Als je je vrijwilligers-
activiteiten van het 
afgelopen seizoen op 
de website van SSS 
registreert, worden die 
punten omgezet in een 
vrijwilligersvergoeding! 
Je hebt tot 1 september 
de tijd om je punten op 
te geven, voordat de lijst 
naar de penningmeester 
gaat. 

Ieder lid moet zelf zijn/
haar taken registreren 
en kan in een overzicht 
bekijken hoeveel punten 
hij/zij heeft behaald dat 
seizoen.

Klik hier voor meer 
informatie over het 
vrijwilligerssysteem of 
stuur een mail naar 
vrijwilligers@sss-
barneveld.nl.

http://sss-barneveld.nl/vrijwilliger/uitleg-vrijwilligerssysteem
mailto:vrijwilligers%40sss-barneveld.nl?subject=
mailto:vrijwilligers%40sss-barneveld.nl?subject=


Nog niet zo lang geleden zat ik met een drietal mannelijke lezers van mijn column te 
filosoferen over een onderwerp voor een nieuw verhaaltje. “Dat is best wel moeilijk”, zei ik, 
“want na zo vele jaren is wel zo’n beetje alles een keer aan de orde geweest”. 

Eén van de mannen opperde daarop: ”Kan je niet eens iets over vrouwen schrijven?”

“Niet doen”, zei nummer 2. “Je kunt je daar alleen maar een buil aan vallen, want wat je ook 
over ze zegt of schrijft, ze zijn het meestal toch niet met je eens, vooral niet als de toon een 
beetje kritisch wordt, dan wel, wanneer je grapjes over ze maakt, daar kunnen ze niet zo 
goed tegen, is in elk geval bij mij thuis mijn ervaring.”

“Aan de andere kant”, zei de derde man, “zijn het wel zeer appetijtelijke wezens en hoewel 
niet alleen het oog wat wil, een wereld met alleen heren van het mannelijk geslacht, hoe 
leuk gekapt en gekleed ook, ik moet er even niet aan denken…… .”

“Dit schiet lekker op”, dacht ik.

“Neem nou bijvoorbeeld de deerns bij onze club”, vervolgde nummer 1. “Het is toch veel 
leuker om een wedstrijd van vrouwen te volgen, dan die machopartijtjes van de mannen of  
van jongens, die zich als mannen gedragen en door veel vocaal geweld elk puntje ‘vieren’.”

“Vind jij dat hoge gegil van die meiden dan zo aantrekkelijk”, attaqueerde de tweede.

“Nee, dat ook niet”, antwoordde 1, “maar het spel is wat sierlijker, wat ook komt, denk ik, door 
de bouw van vrouw.”

“Ojee”, dacht ik, “nu gaan ze het over het vrouwenlichaam hebben. Als dat maar goed gaat”.

Maar dat viel gelukkig mee. Over het algemeen waren de drie best tevreden over de 
dameslijven in het algemeen en bijzonder ingenomen met een aantal, zeer goed gelukte en 
met name genoemde dames. Uiteraard behoorde niet iedereen tot de favorieten van dit trio, 
maar men relativeerde dat direct door te stellen, dat ze waarschijnlijk zelf ook niet de meest 
aantrekkelijke types waren voor de andere kunne.

“Nog zo iets onredelijks”, sprak nummer 2, de meest kritische van het stel, “vrouwen zijn 
fantastisch in staat om de prachtigste kinderen te baren, maar als zo’n kind zich in de loop 
van zijn leven ontwikkeld tot een onuitstaanbaar ettertje, dan lijkt dat kind meestal op zijn 
vader. Wordt het een schat van een kind en een prachtig mens, dan (laat me raden) heeft ze 
dat van moeder de vrouw. Of hebben jullie het ooit omgekeerd meegemaakt?”

“Daar heb je wel een punt”, mompelden de anderen instemmend.

“En realiseren jullie je ook wel”, vervolgde nummer 2, die duidelijk op stoom begon te raken, 
“dat ook schoonmoeders tot het zwakke geslacht behoren ? Of dat zo leuk is…..” 

’s Avonds thuis kroop ik achter mijn laptop. Alles overdenkende van wat ik vandaag aan 
informatie had geabsorbeerd nam ik, vind ik zelf, een resoluut besluit: Een stukje schrijven 
over vrouwen,  ik moest het maar niet doen.

Groeten, fijne vakantie en blijf gezond.       Waterman

 

 

 VROUWEN 



Geslaagde activiteiten
Natuurlijk hebben jullie allemaal de jaarlijkse 
terugkerende feeSSSten voorbij zien komen en 
een aantal jeugdactiviteiten is ook dit jaar weer 
teruggekomen. Maar uiteraard hebben we ons ook 
ingezet voor iets nieuws: ons eerste Blacklight Toernooi 
en ons eerste SSS Jeugdkamp. 

Twee geslaagde activiteiten met een mooi aantal 
deelnemers voor de eerste keer. Uiteraard verwachten 
wij volgend jaar nog meer enthousiastelingen tijdens 
beide activiteiten. Want ja, we kunnen al een kleine 
tip geven over het programma van volgend jaar: Deze 
twee nieuwe activiteiten komen zeker weer terug!

Binnenkort komen we alweer samen om de data en 
activiteiten voor volgend jaar te bepalen. Een mooi 
moment om het afgelopen jaar te evalueren en nieuwe 
ideeën in te brengen. Zo kijken wij bijvoorbeeld naar 
een extra activiteit voor onze seniorenteams, want we 
missen bij onze huidige activiteiten toch een grote 
groep aan gezellige leden. Ook zullen wij opzoek gaan 
naar mogelijk nieuwe ideeën voor onze PaaSSSactie. 
Voor zowel de nieuwe activiteit als een vernieuwde 
geldactie zijn alle ideeën vanuit de vereniging natuurlijk 
welkom. Via actief@sss-barneveld.nl zien wij graag 
jullie prachtige voorstellen verschijnen.

In zo’n laatste FlitSSS van het seizoen is het natuurlijk 
een prachtig moment om ons mooie team te bedanken: 
Henrieke, Simone en Anne bedankt! Jolanda, de rest 
van het bestuur en natuurlijk alle helpende handen ook 
voor jullie natuurlijk een vermelding in deze afsluiting! 
Wij kijken alweer uit naar een nieuw seizoen, met 
bestaande en nieuwe activiteiten, maar voor nu… 

Voor nu zijn we nog heel even trots op de afgelopen 
activiteiten! Tot ziens in seizoen 2015/2016, 

Cynthia!

ACTIVITEITENCOMMISSIE

trots
Elke maand iets organiseren binnen de vereniging. Dat was het 
doel van de activiteitencommissie. En het is ons gelukt! Samen 
met alle enthousiaste helpers hebben wij een mooi jaar kunnen 
neerzetten.

VIP-avond

Blacklighttoernooi
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redactie: gepko hahn
vormgeving: judith raggers - kuiper


