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van de voorzitter
Door alle snelle media die de vereniging
tot haar beschikking heeft zoals website,
Facebook, Twitter, Google+ etc. kun je je
afvragen of er nog wel nieuws overblijft
dat interessant is om te verspreiden via
de NieuwsflitSSS. Val je dan niet snel in
herhaling?
Dat valt wel mee. Want niet alles valt kort
en snel uit te leggen, als ik het bijvoorbeeld
ga hebben over ons 55 jarig bestaan en
de inzet van leden al die jaren valt er het
nodige over te vertellen.
Er zijn leden (en ex-leden) die zich jaren
en jaren als vrijwilliger voor de vereniging
inzetten en er zo decennia lang voor
hebben gezorgd dat alles binnen SSS op
rolletjes loopt. Dat wij over vijf jaar het 60
jarig jubileum van SSS hopen te vieren is
alleen mogelijk omdat vanaf de oprichting
in 1960 een groot aantal mensen hun vrije
tijd aan de volleybalvereniging hebben
willen besteden. Als vereniging moet je trots
op hen zijn en koesteren.
Nu het diamanten jubileum in zicht komt,
betekent dat ook dat een groep van die
vrijwilligers al ruim de 60 jarige leeftijd is
gepasseerd. En dat merk je als je op een
donderdagavond of zaterdag in de sporthal
rondloopt, het kader en de vrijwilligers van
SSS raken op leeftijd. Niet dat daar iets
mis mee is. Integendeel, hoe ouder - hoe
gemotiveerder.

Maar een hoge leeftijd eist ook z’n tol
waardoor zaken niet meer gaan als vroeger.
Dat heeft invloed op het privé leven en
ook op de tijd en de mogelijkheden die
overblijven voor de vereniging. Dan komen
er momenten om stilletjes afscheid te
nemen van de club. Dat gaat niet gepaard
met afscheidsrecepties en meer van dien.
Nee, mensen verschijnen niet meer in
de hal, zeggen op als lid en als we niet
oppassen worden ze vergeten. En dat is zo
onterecht.
Vanuit het bestuur proberen we zicht te
houden op die ouderen en af en toe laten
we merken dat we ze niet vergeten zijn.
Met dit allemaal als achtergrond hebben we
op de afgelopen ledenvergadering Melie
van ’t Land en Ries van Ginkel benoemd
tot Lid van Verdienste van de vereniging.
Natuurlijk is het allemaal symbolisch, maar
het is dé manier om vanuit SSS aan te
geven dat we hen dankbaar zijn voor al die
jaren dat ze zich voor SSS hebben willen
inzetten. Zonder hen (en natuurlijk al die
andere vrijwilligers) is het niet mogelijk een
vereniging als SSS, met nu ruim 400 leden,
te laten bestaan.
Als oudere leden stoppen met hun
vrijwilligerswerk moeten anderen de
opengevallen plaatsen innemen om de
vereniging “levend” te houden. Hier ligt
een belangrijke taak voor het bestuur en

ik kan u aangeven dat we voortdurend op
zoek zijn naar talenten / “oudere jongeren”
die een deel van hun vrije tijd aan SSS
willen besteden. Dat kan in allerlei vormen:
scheidsrechters, trainers, commissies,
wedstrijd- en zaalleiding,
Doordat Henk-Jan Ebbers op de ALV als
hoofd Dames TC is toegetreden tot het
bestuur, zijn we na jaren weer voltallig. Dat
biedt perspectief voor de toekomst van
de vereniging. Wel zijn we op zoek naar
een nieuwe secretaresse omdat Jolanda
Ederveen heeft aangegeven er mee te gaan
stoppen.
Genoeg uitdagingen dus om er met elkaar
voor te zorgen dat we over 5 jaar een
spetterend jubileum kunnen vieren.
Vriendelijke groet,

Gert Dekker

JANINE VAN DER VEEN, DAMES 3

Leeftijd: 26 jaar
Lengte: 175 cm
Hoeveel jaar lid: Toen ik 12 was
kwam ik bij SSS dus reken maar uit.

INTERVIEW MET.... 					

JANINE

Hoe ben je bij SSS gekomen? Geen idee meer. Ik vond volleybal altijd al wel leuk dus toen ik
in Barneveld kwam wonen, heb ik me maar aangemeld.
Hoogtepunt in het volleybal: 2e van Nederland met de meiden A1!
Dieptepunt: 2e van Nederland met de meiden A1…
Opleiding/beroep: Sociotherapeut op een behandelgroep voor mensen met een Autisme
Spectrum Stoornis.
Kleding in het weekend: Zo makkelijk mogelijk.
Positieve eigenschap: Spontaan.
Negatieve eigenschap: Chaotisch.

“ik ben een
twijfelkont”

Hobby’s naast volleybal: Terrassen met gezellige
mensen.
Favoriete eten: Sushi
Krant: Volleybalkrant.nl ;-)
Laatst gelezen boek: ‘Voor jou’ van Jojo Moyes.
Goede film: The minions!
Welk liedje hoor je graag in de kroeg? Ain’t nobody.
Ideale vakantie: Sowieso zon, dan is het al snel ideaal.
Met wie zou je een avondje uit willen gaan? Jeroen van
Koningsbrugge.
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team? Dames 3
natuurlijk en SSS H2 omdat het moet..

Omschrijf jezelf in één woord: Twijfelkont.
Welke goede daad heb je laatst verricht? Zusje geholpen bij het maken van een verslag.
Hekel aan: Vroeg opstaan.
Waar let je op bij je eerste ontmoeting? Uitstraling.
Wat vind je sexy? Stralende ogen.
Welk dier zou je willen zijn? Een goudvis, dan hoef je niet zoveel na te denken.
Droom/wens: Huisje, boompje, beestje.
Mooiste/leukste ervaring: Afstudeerstage in Brazilië, al vond ik mijn aanzoek in Egypte ook
heel leuk.
Waar hecht je waarde aan? Eerlijkheid.
Waar word jij blij van? Een goed glas wijn.
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden?
Feestjes zijn goed geregeld! Verbeterpunt voor de leden is dat ze gewoon moeten komen, al
doe je één drankje.

FLYER
MC1

WOENSDAG 25 NOVEMBER 2015

TIJD: 18.30 – 20.30 UUR
LOCATIE: DE MEERWAARDE, BARNEVELD
Dé kans om je ouders mee te laten maken hoe leuk het is om te
volleyballen.
Geef jou en je ouder(s) op vóór 18 november 2015 via
jeugdtc@sss-barneveld.nl of geef het door aan je trainer.

PARTYPICTURES

SSS Feest
vanaf A-jeugd

CheerSSS

17 Oktober ‘15
21.30u - 01.30u
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STEM OP SSS BIJ DE RABOBANK CLUBKASACTIE
SSS doet mee met de
Rabobank Clubkasactie
en heeft uw stem nodig.
Jaarlijks stelt de Rabobank via Rabobank
Clubkasactie een deel van de winst
beschikbaar voor ondersteuning van
lokale (sport)verenigingen en culturele en
maatschappelijke stichtingen. Omdat de
Rabobank een coöperatie is, beslissen de
leden van de bank welke lokale initiatieven
en projecten worden ondersteund met deze
financiële bijdrage.

Leden stemmen

De basisgedachte van de Clubkasactie is dat leden inspraak krijgen in de verdeling van een
gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar de lokale verenigingen
die klant zijn van Rabobank Gelderse Vallei.

Hoe meer stemmen, hoe meer geld

Tijdens de Rabobank Clubkasactie kunnen leden van Rabobank Gelderse Vallei hun stem
uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Ieder
lid krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één organisatie mag een lid
maximaal twee stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting
uitgebracht worden, hoe meer geld. Dit jaar verdeelt Rabobank Gelderse Vallei € 50.000,-,
dus doe mee! De stemperiode is van 2 november tot en met 13 november. Alle leden van
de bank ontvangen voor 2 november een unieke code per e-mail om te stemmen.
Aarzel niet om familie, vrienden en kennissen te adviseren hun stem op SSS uit te brengen!
Klik hier om direct te stemmen

DAMES 3

aan kop in de 1e klasse

M

Ja hoor! We mogen het eindelijk
(weer) zeggen! We zijn aan het
winnen!
Na afgelopen jaar gedegradeerd te
zijn vanuit de promotieklasse was
het doel voor dit jaar al snel duidelijk:
kampioen worden. En de eerste
stappen zijn gezet! Na een eerste,
wat mindere, wedstrijd (2-3 verlies),
hebben wij ons goed herpakt: met
maar liefst drie keer 4-0 winst op rij,
staan wij aan kop in de 1e klasse.

aar wie zijn die dames uit
dit leukste, gezelligste en gekste
damesteam van SSS die stiekem
ook voor de prestatie gaan? Wij
zijn een team van maar liefst twaalf
dames. Het was aan het begin
even lastig met het vinden van een
derde midden, maar die hebben
we gevonden! Janita van Harten
is de nieuwkomer in ons team dit
jaar, en komt over vanuit de A2.
Daarnaast staan Yvonne Sennema
en Laura Duits nog op het lijstje van
SSS dames 3 als midden. Op de
buiten/diagonaal positie hebben
wij maar liefst zes speelsters. Sanne
van Delen is geswitcht van positie
en komt ons nu weer versterken,
Janine van der Veen is terug van
weggeweest en verder staan de
oude bekenden nog op het lijstje:
Rianne Bethlehem, Annemarie
Dorland-Harthoorn, Marjolein
Jongenelen en Annet de Kruijff.
Uiteraard zitten de gezusters Van
Ee ook weer in ons team: Anne en
Lotte zullen de spelverdeling weer
gaan regelen aankomend jaar. En
Yanissa Gijsbertse duikt, als libero,
alle ballen van de grond op.
Ook hebben wij een nieuwe
trainer: Bertus Pol vond het derde
herenteam van SSS blijkbaar zo
leuk, dat hij dacht dat het derde
damesteam van SSS net zo leuk
zou zijn. Sterker nog: we zijn echt
veel leuker!
En aangezien iedereen dit clubblad
leest, zullen jullie vast denken: wie
is nou toch die topcoach die deze
meiden naar een 4-0 overwinning
coacht. Topcoaches hebben wij
gehad, maar we hebben nog geen

DAMES 3
vaste topcoach. Daar zijn wij dus
nog naar op zoek! Lijkt jou het nou
leuk om bij dit te gekke damesteam
naast de kant te staan en hen de
beste tips te geven die jij in je hebt,
waardoor wij zullen winnen? Zoek
dan even iemand van ons op en
dan kan dat snel geregeld worden!
Hopelijk zijn jullie na het lezen van
dit stukje zo onder de indruk van
ons dat jullie ons graag in levende
lijve willen zien. Jullie zijn van harte
welkom op de tribune om ons naar
de overwinning te schreeuwen, dus
graag tot snel!
Liefs SSS Dames 3!

W

-

-

ist je dat
Je bij ons in het team verplicht moet trakteren op taart als je jarig bent?
Laura deze taart nog steeds niet getrakteerd heeft?
Marjolein en Sanne de eerste paar weken niet mee konden spelen, omdat ze 		
geopereerd waren aan hun oren?
Janine een week van tevoren al zenuwachtig is voor een SSS feest en van iedereen
wil weten wat we aantrekken?
Janita de eerste paar weken niet mee kon spelen, vanwege een blessure aan haar
schouder?
Annemarie een avond kan drinken op maar liefst één frikadel?
Annet het nogal lastig had na het SSS feest?
Yanissa voor de wedstrijd doorzichtige lippenstift op doet, die geluk brengt?
Anne haar haren aan het laten groeien is om het te doneren aan Stichting Haarwens?
Yvonne af en toe met haar welbekende ‘Yvonnetje’ punten scoort, en dat het nationale
herenteam van Frankrijk Europees Kampioen is geworden met zo’n soort slag?
Marjolein geregeld met MudMasters meedoet, en vervolgens bij de training aankomt
onder de blauwe plekken?
Janita zaterdag 17 oktober haar debuut heeft gemaakt in de 1e klasse?
Lotte helemaal in Rotterdam op kamers woont en speciaal voor ons nog naar 		
Barneveld komt?
Yanissa vindt dat haar liberoshirt haar bleek maakt?
Sanne het veel leuker vindt om aanvaller te zijn, dan spelverdeler?
Rianne een extra stiekje in haar haren doet, na het zien van Anne Buijs tijdens het EK
volleybal, zodat haar staart niet in haar ogen komt?
Annemarie de shirtjestas, met de nieuwe shirts die we net drie dagen hadden, in de
hal liet liggen?
Maar wij dit ALS TEAM ontzettend goed opgelost hebben?
Anne heel erg van chocoladepepernoten houdt?
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Lotte de hele IKEA heeft leeggekocht voor haar nieuwe kamer, en daarbij ook een 		
mooi sletten laminaat heeft gekocht?
Janine met een super leuk interview in deze NieuwsFlitSSS staat en je deze zeker 		
moet lezen?
Laura iemand keihard kan afblokken en dat vervolgens niet in het gezicht van de 		
aanvalster schreeuwt?
Yvonne nog wel eens op een vrijdagavond in slaap valt en dan per ongeluk een 		
verjaardag overslaat?
Rianne af en toe niet bij de wedstrijd is, omdat zij onregelmatige werktijden heeft?
Annet ons team lied erin heeft gebracht?
Ons team lied “Ain’t nobody” van Felix Jaehn is?
De DJ van het SSS feest dit liedje direct draaide toen hij werd aangevraagd?
14 november ons teamuitje, met een American Party, is?
Ons teamuitje vorig jaar de Escape Room was in Bunschoten?
Die Escape Room helemaal te gek was?
Wij dit jaar weer Escape Room gaan doen, alleen dan in de andere kamer gaan?
Wij een Facebook pagina hebben, waar na elke wedstrijd weer een wedstrijdverslag
op te vinden is?
Deze pagina SSS DAMES 3 https://www.facebook.com/sssdames3 heet?
Jullie die pagina allemaal mogen liken?
Wij ontzettend veel derby’s hebben dit jaar?
De eerstvolgende derby op 6 november is tegen DOS Lunteren?
Rijschool Paulette ons dit jaar wéér heeft gesponsord?
Wij nu in nieuwe shirts spelen?
Wij sinds we die shirts hebben al elke keer 4-0 gewonnen hebben?
Wij hopen dat jullie ons allemaal komen aanmoedigen de eerstvolgende 			
thuiswedstrijd?
Wij op 19 november die eerstvolgende thuiswedstrijd spelen om 19.30?
Wij dan uiteraard weer voor de winst gaan?

SSS
JAAR
AGENDA
17 OKTOBER
CocktailFeeSSSt

A-Jeugd • Senioren • CheerSSS

7 NOVEMBER
CMV VIP-Avond

Gaaf! • Heren 1 • Meerwaarde

27 NOVEMBER
SSSinterklaas

CMV-Jeugd • SSSpannend • Meerwaarde

18 DECEMBER
SSS Jeugdnacht

C-B-A-Jeugd • Volleybal& Fun • Meerwaarde

8 JANUARI
NieuwjaarSSS Borrel

Hele vereniging • Hapje & Drankje • CheerSSS

5 FEBRUARI
Blacklight Toernooi

Senioren • Vrijdagavond toernooi • Meerwaarde

27 FEBRUARI
MoneyMakerSSSDay

Hele vereniging • Help de vereniging

5 MAART
FeeSSSt

A-Jeugd • Senioren • CheerSSS

20-21-22 MEI
SSS Jeugdkamp

C-B-A-Jeugd • Volleybal & Fun • Externe locatie

27 MEI
CMV Afsluiting

CMV -Jeugd • Laatste training • Meerwaarde

EIND MEI/BEGIN JUNI
SSSnerttoernooi

Hele vereniging • Organisatie D4 • Datum volgt

VAN DE
JEUGD-TC
25 NOVEMBER
Ouder-Kind toernooi
A-B-C-Jeugd • 18.30 - 20.30 uur
DATUM VOLGT
Clinic H1 & D1

OOK EEN IDEE?

Mail ons:
Actief@sss-barneveld.nl

AC LEDEN

Cynthia Barten
Henrieke Hahn
Anne van Ee
Simone Nab
Jolanda Ederveen

VACATURES
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.
Dat valt niet altijd mee maar met
ieders medewerking gaat dat
lukken.
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. Heb je interesse om iets in
algemene zin te betekenen binnen SSS? Hier kun je dit kenbaar maken!
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de onderstaande vacature.

Vacature Sponsorcommissie

De sponsorcommissie richt zich op die ondernemers
die SSS een warm hart toedragen in de vorm van een
grotere of kleinere financiële bijdrage. We zijn op zoek
naar mensen die de belangen van die sponsoren binnen
de club willen behartigen en de groep van sponsoren wil
uitbreiden. Regelmatig overleg met de sponsorcommissie
van Stichting Topsport Barneveld is belangrijk. Iemand
die bekend is met de lokale ondernemers in Barneveld en
omgeving zou prima passen.
De belangrijkste taken zijn:
•
Overzicht bijhouden van de verenigingssponsoren
•
Contacten onderhouden met de verenigingssponsoren
•
Facturering vanuit de vereniging coördineren i.o.m. de penningmeester
•
Actualiteit reclame materiaal, banners etc. bewaken
•
Opstellen standaard sponsorpakketten (met oog voor de uitzonderingen! )
•
Kledingpakketten administreren en bijhouden i.o.m. de materiaalbeheerder
•
Besteltrajecten van kleding etc. coördineren tussen sponsor, kledingleverancier en
team
•
PR verzorgen rondom nieuwe - en vernieuwde sponsorcontracten
•
Fungeren als aanspreekpunt voor de mini, jeugd en senioren teams i.v.m. de wensen
en mogelijkheden op kledinggebied
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie?
Zoek contact met iemand uit het bestuur!

VERSLAG ALV

algemene ledenvergadering 2015
Vrijdag 16 oktober vond de algemene ledenvergadering plaats
in CheerSSS. Van de ruim 400 leden die SSS telt, waren er 27
aanwezig bij de jaarlijkse vergadering.
Op deze avond is er veel besproken en gediscussieerd. Secretaris Jolanda Ederveen
ontving terecht applaus voor het voorlezen van het lange jaarverslag, waarop voorzitter Gert
Dekker aan gaf dat het jaarverslag lang is omdat er heel veel positieve zaken te benoemen
zijn. Daarnaast stonden er nog veel andere vaste punten op de agenda, zoals het vaststellen
van de notulen van vorig jaar, het behandelen van de begroting en een toelichting op het
werk van de vertrouwenscontactpersonen.
Hieronder worden enkele zaken van de ALV uitgelicht.

Huishoudelijk reglement

Bij de oprichting van Speelt Steeds Sportief, oftewel SSS, op 10 april 1960 waren de
kledingkleuren een witte broek en een groen shirt. Alle leden spelen inmiddels in een zwarte
broek, waarop het voorstel om dit te wijzigen in het huishoudelijk reglement unaniem werd
goedgekeurd.

Bestuur

Henk-Jan Ebbers is officieel benoemd tot
bestuurslid Dames TC. Hij vormt al sinds
het begin van dit kalenderjaar samen met
Paul Boshuis en Arjan Ansink de technische
commissie van de dameslijn, maar trad
tijdens de ALV officieel toe tot het bestuur.
Jolanda Ederveen deelde echter mee dat
zij met ingang van volgend seizoen aftreedt
als secretaris. Zij roept de leden op mee
te denken in een geschikte kandidaat.
Geïnteresseerden kunnen zich bij haar
melden voor meer informatie: secretariaat@
sss-barneveld.nl. Zonder mensen te willen
passeren, geeft Gert aan - gezien de
verhoudingen binnen het bestuur - dat de
voorkeur uitgaat naar een vrouw.
Het bestuur is nu voltallig met zeven
bestuursleden en het zou erg prettig zijn als
er met ingang van het volgende seizoen
ook een compleet bestuur is. Om die reden
kondigt Jolanda haar afscheid tijdig aan.

VERSLAG ALV

Contributievoorstel

Gezien het negatieve resultaat, de begroting voor het lopende seizoen en het feit dat de
€2,50 verhoging van de Nevobo nooit doorberekend is in de contributie en de contributie
al jaren niet verhoogd is, stelt het bestuur een verhoging voor van €5,- in het seizoen
2015/2016. Daarnaast stelt het bestuur voor om in het seizoen 2016/2017 de contributie
nogmaals €5,- te verhogen en ook de tweede training te verhogen met 40%.
In een eerdere ALV is goedgekeurd dat het bestuur op basis van inflatie de contributie mag
verhogen. Dit voorstel is meer, vandaar dat er toestemming van de leden wordt gevraagd.
Liever had het bestuur dit eerder voorgesteld (voor de start van de competitie), maar dat is
organisatorisch lastig om dan de ALV al te houden.
De facturen en automatische incasso’s zijn “de deur al uit” zonder deze verhoging.
De toestemming van de ALV maakt het mogelijk dit later dit jaar te innen via de
ledenadministratie. Hier zijn voor SSS geen extra kosten aan verbonden. Het kan via
Sportlink.

Leden in het zonnetje

Alle leden die zich inzetten voor de vereniging
worden uiteraard bedankt voor hun bijdrage. Het
bestuur wilde tijdens de ALV enkele leden extra in
het zonnetje zetten. Sandra Otse wordt bedankt voor
haar inzet in de sponsorcommissie. Het bestuur
bedankte Anna de Kruijff en Caroline Bakelaar voor
hun inzet en tijd in de Dames TC de afgelopen jaren.
Deze dames waren helaas niet op de ALV, maar de
bloemen zijn alsnog bij hun terecht gekomen.
Daarnaast nam Rijk Kelderman afscheid als
teammanager van Dames 1. Vorig seizoen vierde
hij zijn 25-jarige jubileum als teammanager van
het vrouwenvlaggenschip. Het bestuur betreurt het
dat dit moment zonder blijk van waardering aan
zich voorbij te hebben laten gaan. Op de ALV –
waarvoor Rijk zich had afgemeld – heeft het bestuur
(zij het veel te laat) toch haar waardering en dank
uitgesproken.

VERSLAG ALV
Lid van Verdienste

Ries van Ginkel en Melie van’t Land zijn op de algemene ledenvergadering benoemd tot Lid
van Verdienste.
Ries van Ginkel is bij de oprichting van SSS in 1960 lid geworden en heeft lange tijd
gevolleybald, ook in het eerste heren team. Ook heeft hij binnen en buiten de vereniging
veel teams getraind en gecoacht. Vele jaren heeft Ries voor de vereniging als scheidsrechter
opgetreden, hiermee is hij afgelopen seizoen gestopt.
Melie van’t Land heeft gedurende vele jaren verschillende taken binnen SSS uitgevoerd, al
dan niet samen met haar, in 2008 overleden, man Jaap. Die werkzaamheden varieerden
van speelster, trainster, teammanager en zij speelde jarenlang een belangrijke rol in de
sponsorcommissie.
De vereniging wil op deze manier leden, die gedurende een lange periode opmerkelijk
vrijwilligerswerk voor de vereniging doen, symbolisch belonen. Per jaar zullen maximaal
twee leden tot Lid van Verdienste worden benoemd. Het bijbehorende protocol zal op de
site worden geplaatst zodra deze door het bestuur is vastgesteld.

Prestatiebeker

De prestatiebeker is dit jaar uitgereikt aan Cynthia Barten vanwege haar energieke inzet en
leidende rol binnen de activiteitencommissie.
Ook dit jaar heeft Cynthia samen met de andere leden van de commissie weer een
jaaragenda – die ook in deze NieuwSSSflitSSS te vinden is – vol met leuke activiteiten
voor de jongere en oudere leden van de vereniging opgesteld, die ze vol verve aan de
vergadering heeft gepresenteerd.
Het bestuur is blij met zulke enthousiaste leden en vond unaniem dat de prestatiebeker
Cynthia toekwam. Hierop gaf Cynthia direct aan dat ze ook de rest van de
activiteitencommissie en iedereen die bij een activiteit geholpen heeft, wilde bedanken.
Klik hier voor een overzicht van leden die eerder de prestatiebeker wonnen.

in the

Spotlight

de sponsors van SSS

Volleybal
vereniging
SSS

Stichting
Topvolleybal
Barneveld

WINNEN
Ik zou het deze keer graag eens willen hebben over winnen. En als je het daar over hebt,
gaat het ook gelijk over verliezen natuurlijk. Een veel vervelender item, dus dat zetten we
mooi niet in de koptitel.
Als je als ik een volleyballeven lang in de onderste regionen van het spel hebt gebivakkeerd,
ben je per definitie niet echt verwend met veel winst.
De winst moest altijd gehaald worden uit het “goede gevoel” en “toch wel lekker gespeeld”
wat overgehouden werd na een wedstrijd en niet uit de 3, 4 of 5 punten, die behaald hadden
kúnnen worden. Dat ondanks dat een grote groep mensen tóch een fijn seizoen had
gespeeld was de voldoening die ik er aan overhield. En dan ben ik nog uit een tijd, dat je
een wedstrijd met 2-2 kon gelijkspelen, wat al een reden was voor patat met brokken.
En zo sta ik er voornamelijk nog steeds in. Gelukkig is SSS zo’n vereniging waar plaats
is voor deze twee stromingen. Dus de prestatietak en de plezierspelers. Dat ik me bij de
laatste categorie het meest betrokken voel heeft alles te maken met mijn eigen beperkte
capaciteiten en het gebrek aan ambitie om, ten koste van weet ik veel, hogerop te gaan
spelen.
De laatste jaren begeef ik mij vooral op het pad der training en coaching, ook erg leuk.
Ik geef dit jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar leiding aan een zeer enthousiaste
groep meiden/jonge vrouwen, die in de laagste klasse van de competitie uitkomt. Maar wat
een plezier met z’n allen!
En moet ik mijn eerder gepredikte credo “Winnen is niet zo belangrijk” nu blijven volhouden?
Ammehoela!
Het Meerwaardedak ging er op 24 september j.l. bijkans af, toen mijn rakkers met 3-1 Waho
5 aan de zegekar bonden. Onder het toeziend oog van best veel ouders en andere familie
nog wel.
Dus fijn spelen en gezellig met elkaar ballen blijft prioriteit nummer 1,maar met dezelfde
ingrediënten ook nog winnen geeft helemaal orgastische emoties. Kortom: Winnen is zóóó
lekker!!
Dat niet iedereen zich in dat min of meer vrijblijvende niveau van sport bedrijven kan vinden
zult u ook wel herkennen. Niet zelden is er wel iemand bij, die zo uit het winnaarshout is
gesneden, dat hij/zij zich kapot ergert aan het gemak waar sommige teamgenoten omgaan
met door hen verprutste ballen en zich dientengevolge ook, al dan niet met krachttermen,
over dat “gebrek aan inzet” uit. Dat men in zulke gevallen kan doorstromen tot meer
prestatiegerichte teams is een geluk bij een club als SSS, ik roemde daar eerder over.
Ik wens jullie en mezelf daarom voor het komend seizoen heel veel gezelligheid en plezier
in jullie favoriete balsport. Met best veel overwinningen, opdat aan het slot de verlies- en
winstrekening een mooi positief saldo laat zien.
En blijf gezond!
Waterman.

TEAMFOTO’S

A

lle teams zijn weer
vastgelegd op de gevoelige
plaat. Hier een voorproefje!
Staat jouw teamfoto er niet
bij, of ben je benieuwd naar
de foto’s van je clubgenoten?
Op www.sss-barneveld.nl vind
je onder het kopje teams de
overige resultaten.

5 VRAGEN AAN
Rens van Damme ondervraagt Johan Oosting uit Heren 1
Na twee jaar ben je weer terug bij SSS. Hoe is dat?

Het voelt weer als thuiskomen en door alle positieve reacties voelt het weer als vanouds!
Nu je weer bij SSS zit, wat zijn je toekomstplannen?

Ik richt me nu meer op mijn maatschappelijke carrière, en daarnaast ben ik blij dat ik bij
deze mooie club op dit niveau kan blijven spelen. Hopelijk nog lang.
Je positie is nu passer/loper. Wat vind je hier zelf van?

Ik was vroeger ook passer/loper en de afgelopen
anderhalf jaar bij Dynamo ook. Dus ik heb de kneepjes
van het vak al een beetje geleerd en het bevalt mij erg
goed.
Hoe bereid je jezelf voor op een wedstrijd?

Ik maak het huis meestal schoon en op de achtergrond
heb ik een lekker muziekje aan. Dan maak ik een
lekkere pastamaaltijd en ga ik de strijd aan in het veld!
Welke actie die je zelf hebt gemaakt, zal je altijd
bijblijven en in welke wedstrijd was dit?

Twee jaar geleden in de wedstrijd Dynamo-Lycurgus:
we stonden 22-18 achter in de beslissende wedstrijd
van de halve finale in de play-offs. En ik serveerde ons
naar de finale om het landskampioenschap.

johan & rens

Johan Oosting ondervraagt Rens van
Damme uit Jongens B1
Wie wordt er kampioen bij jullie?

Wijzelf natuurlijk!

Wat was je pijnlijkste nederlaag?

Vorig jaar hebben we een wedstrijd verloren waarin we
elke set wel voorstonden… Dat was wel zuur.
Wat zijn jouw ambities?

Gewoon goed spelen en kijken waar ik kom.
Waar zie jij jezelf over tien jaar staan?

Hopelijk nog op het volleybalveld, maar in ieder geval
tevreden!
Wat zijn je sterkste punten in het volleybal en je
mindere punten?

Ik denk dat mijn sterkste punt mijn stijgset-up op het
midden is, en mijn zwakste punt is denk ik mijn blok.

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

redactie: gepko hahn
vormgeving: judith raggers - kuiper

