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,,Stop ik er mee?” 
 
De boodschap “ik stop bij SSS” heb ik de 
afgelopen jaren vaak voorbij horen komen. 
De reden waarom iemand deze beslissing 
neemt - zo heb ik geleerd - verschilt van 
persoon tot persoon. En ook de stelligheid 
waarmee de beslissing is genomen, wil nog 
wel eens variëren. 
 
Als iemand om gezondheidsredenen 
ergens mee stopt, kun je niet anders 
dan daar begrip voor hebben. Dat kan 
gaan over het volleybal zelf of over een 
vrijwilligerstaak binnen de vereniging. Zo’n 
beslissing is vaak niet makkelijk genomen 
en de persoon in kwestie had het ook graag 
anders gezien. Soms kun je niet anders, 
hoe moeilijk het ook is.  
 
Soms stoppen leden bij SSS omdat ze 
het niet met de teamindeling eens zijn. 
Die teamindelingen liggen altijd heel 
gevoelig en iedereen die daar een beetje 
mee te maken heeft gehad, weet dat het 
onmogelijk is om iedereen voor de 100% 
tevreden te stellen en dat er links- of 
rechtsom water bij de wijn moet worden 
gedaan.. “Ik ben te laag ingedeeld” of “nu 
speel ik niet met m’n vriend(inn)en” zijn dan 
bekende geluiden. Iedereen is natuurlijk vrij 
om dan z’n heil bij een andere vereniging te 
zoeken maar vaak is dat het begin van een 
zoektocht die dan toch weer bij SSS eindigt. 
Want het gras lijkt elders misschien groener 

maar die indelingsperikelen spelen overal. 
Met deze ervaring in de rugzak is iedereen 
weer van harte welkom bij onze vereniging. 
 
Bij potentiële conflicten wordt ook nog 
wel eens snel geroepen “ik stop er mee”. 
De nadruk ligt op het woordje ‘potentieel’, 
want vaak is het niet nodig om de zaak op 
de spits te drijven, mits er maar vroegtijdig 
contact is. Binnen onze vereniging hebben 
we allemaal als doel om ontspannen 
met het volleybal bezig te zijn en daarbij 
iedereen in z’n waarde te laten. Heel soms 
wordt dit vergeten en gaan andere zaken 
de boventoon vieren. 
 
Een luisterend oor kan in veel gevallen 
wonderen doen, veel misverstanden 
ontstaan namelijk door een gebrek aan 
onderlinge communicatie. Maar ja, ‘gebrek 
aan communicatie’ is ook zo’n dooddoener. 
Toch is het goed om bespreekbaar te 
maken wat je dwars zit en even een bakkie 
of een glaasje te drinken met elkaar om een 
en ander te bespreken. 
Ermee stoppen blijkt dan vaak helemaal 
niet nodig en eigenlijk ook niet wat men wil. 
 
Soms wordt het ermee stoppen ook wel 
als dreigement gebruikt omdat iemand z’n 
zin niet krijgt. Min of meer als een vorm van 
chantage. Dat maakt de besluitvorming 
binnen de vereniging er niet makkelijker 
op, maar het verenigingsbelang zal altijd 
voorrang krijgen boven een persoonlijk 

van de voorzitter



belang. En dan verdient zo’n beslissing om 
te stoppen volgens mij ook alle respect. 
 
Ik heb ook meegemaakt dat de boodschap 
“ik stop er mee” eigenlijk een schreeuw 
om aandacht was omdat die persoon het 
gevoel had onvoldoende gehoor te vinden 
binnen de vereniging. Dat is natuurlijk een 
kwalijke zaak. Als iemand goeie ideeën 
heeft waar niet naar wordt geluisterd dan 
worden er kansen gemist. Als anderzijds 
niemand verteld dat die ideeën misschien 
wel goed zijn, maar nog niet toepasbaar zijn 
binnen SSS, gaat er ook iets mis. Zo iemand 
raakt teleurgesteld en houdt verder z’n 
mond of haakt zelfs af. Daar wordt niemand 
beter van. 
 
Allemaal redenen dus om te zeggen “ik stop 
ermee”. 
 
Gelukkig zijn er velen die even omdenken, 
in gesprek gaan of het niet zo zwaar 
nemen als er eens iets niet zo lekker loopt. 
We zijn immers allemaal vrijwilligers, 
volleyballiefhebbers en bovenal SSS-
leden. Met elkaar houden we de vereniging 
draaiende, dat is toch wat we willen? 
Slaap er nog eens een nachtje over als de 

gedachte bij je opkomt ermee te stoppen. 
Heb ik ook al meerdere keren gedaan en 
het werkt. 

Ik stop nog even niet. 
 
Vriendelijke groet, 
 
 Gert Dekker



Hoe ben je bij SSS gekomen? Via onze dochters Dominique (meisjes A1) en Tessa 
(meisjes B5), zij spelen vanaf de mini’s bij SSS
Hoogtepunt in het volleybal: Bijna kampioen met OMS H1 (Putten) in de promotieklasse
Dieptepunt: Degradatie naar de 1e klasse met hetzelfde OMS
Opleiding/beroep: SPD / Controller 
Kleding in het weekend: Casual 
Positieve eigenschap: Sociaal
Negatieve eigenschap: Soms een beetje pietje precies 
(volgens de kinderen)

Hobby’s naast volleybal: Hardlopen, mountainbiken, 
kaartspelen, sport kijken bij de kinderen, onze zoon zit in de B2 van SDVB.
Favoriete eten: Uit eten
Krant: Geen
Laatst gelezen boek: De Broederschap van John Grisham
Goede film: Bourne films met Matt Damon 
Welk liedje hoor je graag in de kroeg? Lekkere achtergrond muziek 
Ideale vakantie: Zon, zee, strand (Spanje) met wat sportieve activiteiten en culturele 
bezoekjes
Met wie zou je een avondje uit willen gaan? Met onze Koningin Maxima, maar dat zal wel 
niet geregeld kunnen worden? Dan kies ik voor Annemieke
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team? Ajax

Omschrijf jezelf in één woord: Sportief 
Welke goede daad heb je laatst verricht? Donateur van KWF geworden 
Hekel aan: Kou
Waar let je op bij je eerste ontmoeting? Ogen 
Welk dier zou je willen zijn? Dat gaat niet maar als ik moet kiezen dan toch een hond, wat 
een luizenleven heeft zo’n beest
Droom/wens: Samen met mijn vrouw en kinderen gezond blijven
Mooiste/leukste ervaring: Trouwen, vader worden
Waar hecht je waarde aan? Respect voor elkaar 
Waar word jij blij van? Een aantal maanden 
geleden heb ik mijn vrouw 5 dagen meegenomen 
naar Rome, daar wordt je wel blij van

Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou 
volgens jou verbeterd kunnen worden?
Het geheel rondom de wedstrijden is goed geregeld, zaalleiding, bezetting van de bar, 
etc. Het aanbieden van specifieke training aan bijvoorbeeld de jeugd. Dan denk ik aan 
specifieke training op verdedigen/passing, spelverdeling en aanval.

“zon, zee, strand”

HENRY BRONKHORST, HEREN 7
Leeftijd: 48 jaar
Lengte: 183 cm

Hoeveel jaar lid: Sinds dit seizoen

 INTERVIEW MET....            HENRY

“respect voor elkaar”





dames 7 op 
teamweekend 

Wij waren de weken al aan het aftellen 
als team want eind januari gingen wij op 
teamweekend naar Limburg. Vrijdagmiddag 
op naar Brunssum. Daar aangekomen 
stond een prachtig tienpersoons huisje te 
wachten om verbouwd te worden door 
een stel te gekke meiden. Dat het weekend 
eindelijk begon moest op gedronken 
worden. Twister en 30 Seconds waren 
mee om het eerste deel van de avond 
te vullen. Natuurlijk moesten we ook de 
lokale uitgaansgelegenheden even testen. 
Zaterdag hebben we Maastricht in de regen 
bekeken. Voor ons super team was dat niet 
erg, winkels en terasjes zijn namelijk droog. 
De avond is er één in onze herinnering en 
laten we aan jullie verbeelding over. 

Het weekend liep ten einde. En zoals onze 
trainer zei, zo gebeurde het: ‘geniet van jullie 
weekend en maandag allemaal weer fris en 
fruitig op de training.’ Dat genieten is zeker 
gelukt en bijna iedereen stond ‘s maandags 
weer op de training. Want wij knokken voor 
een kampioenschap dit jaar! 

Groeten van dames 7! 

plan b
activiteitencommissie 

De activiteitencommissie heeft helaas enkele 
data van activiteiten moeten veranderen. Om 
het voor iedereen overzichtelijk te houden, 
zie je hier hun Plan B!

P.S. De datum van het SSS-feest is niet 
gewijzigd. Het feest staat gepland op zater-
dag 5 maart! Zie flyer in deze flitsss.
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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 prob-
eren zo de lasten binnen de vereniging min 
of meer evenredig te verdelen en het ieder-
een 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 scheidsrechter-
scoördinator.  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 ken-
baar 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!



PRIJSVRAAG
Dit jaar is het vijf jaar geleden dat SSS de Oosterboshal 
verruilde voor Sportcentrum De Meerwaarde. Dat betekende 
ook afscheid nemen van SamSam en de verhuizing naar een 
nieuwe sportkantine: CheerSSS! 

Tijdens de trainingsavonden draaien de spelers zelf 
bardiensten, maar op wedstrijddagen en –avonden staat er 
extra gezellig barpersoneel voor ons klaar. Dit jaar zijn er enkele 
nieuwe gezichten bijgekomen, waardoor de ploeg inmiddels 
uit een geweldig tiental bestaat. Annemarie, Didi, Edith, Nino, 
Patrick, Seerske, Thea, Meta, Maqieta en Jeroen.  

Hoe goed ken jij het barpersoneel eigenlijk? Weet jij 
bijvoorbeeld hoe oud iedereen is die jouw biertje inschenkt, 
een bitter lemon voor je opent of een broodje hamburger voor 
je klaarmaakt? Doe mee met de prijsvraag en win een schaal 
patat met brokken!  

Om verwarring te voorkomen: mochten sommige barmedewerkers de komende weken 
een jaartje ouder worden, het gaat erom hoeveel jaar alle barmedewerkers bij elkaar zijn op 
donderdag 3 maart. 

Weet jij het antwoord op bovenstaande vraag?  
Mail je antwoord naar nieuwsflits@sss-barneveld.nl. 

Meedoen kan tot en met donderdag 3 maart 
20.00 uur. Degene die het juiste antwoord weet 
of het dichtst bij het goede antwoord zit met 
zijn/haar schatting wint deze te gekke prijs!

hoe oud zijn alle (tien) 
barmedewerkers bij elkaar?  



SSS had tijdens de 
halve finales van de 
Nationale Open Jeugd 
Kampioenschappen  (NOJK) 
nog drie ijzers in het vuur: de 
jongens C, B en A. 

Laatstgenoemde team 
toonde tijdens de halve finale 
oppermachtig te zijn en 
heeft zich geplaatst voor de 
finaleronde op zaterdag 12 
maart. 

Voor de jongens C was het 
bereiken van de halve finale al 
een uitstekende prestatie. In de 
halve finale hebben ze uitstekend 
gespeeld, helaas was dat niet 
voldoende voor een plaats in de 
finale. Maar met een prima ervaring 
op zak en een opgeheven hoofd 
konden ze de terugreis vanuit Assen 
naar Barneveld maken.

In Sporthal Veendaal-West hadden 
de jongens B een moeizame dag. 
Sterke tegenstanders en de pech 
dat spelverder Rick van Ginkel met 
een blessure uitviel. 

Uiteindelijk nét uitgeschakeld, de 
mannen kwamen één puntje tekort 
voor plaatsing in de kruisfinale van 
het toernooi. 

foto: jongens C1

foto: jongens B1

JONGENS A NAAR FINALE NOJK
TROTSSS



In onze eigen Meerwaarde was de 
klasse van de jongens A duidelijk. 
Zonder setverlies werd het team 
poulewinnaar en plaatste het zich 
voor de finaleronde. Top prestatie! 

De jongens A mogen zich opmaken 
voor de finale van de NOJK die op 
12 maart in de Hamalandhal in 
Lichtenvoorde gespeeld zal worden.

Gefeliciteerd spelers 
en coaches Freek & 

Willem! 

SSS
Inter Rijswijk
Next Volley Dordrecht
Sliedrecht sport

POULE 1

POULE 2

Programma SSS 

9.45 uur: Inter Rijswijk – SSS
12.00 uur: SSS – Next Volley Dordrecht 
14.00 uur: SSS – Sliedrecht Sport 

*16.45 uur: halve finales 
*18.00 uur: finales 

*de nummers één en twee van beide poules 
plaatsen zich voor de halve finales.

finale nojk  
JONGENS A, HAMALANDHAL, LICHTENVOORDE

Sudosa-Desto
Taurus
Prima Donna Kaas Huizen
HLB Van Daal/DS



   

 
 

VERKOPEN VOOR DE CLUBKAS!  
In samenwerking met Bakker van der Veer   

Wat zijn wij trots dat wij als 
activiteitencommissie jullie een 
nieuw product voor de jaarlijkse 
geldactie mogen presenteren. 
Dit jaar gaan we niet voor de 
paaseitjes, maar voor een 
prachtig en vooral heerlijk 
product uit ons eigen dorp: De 
Gelderse Verleiding van Bakker 
van der Veer. 
Sommigen van 
jullie kennen 
deze lekkernij 
waarschijnlijk 
al, voor de 
ander is dit 
een mooi 
moment voor een eerste 
kennismaking met deze 
verleiding. Bakker van de Veer 
reageerde direct enthousiast 
toen de activiteitencommissie 
hem benaderde. Door zijn inzet 
voor deze actie kunnen wij een 
mooi bedrag bij elkaar 
verdienen. De helft van de 
opbrengst is namelijk direct voor 
SSS! Tot zover natuurlijk goed 
nieuws, maar nu hebben wij jullie 
nodig! Willen jullie ons helpen met 
het verkopen van deze 
lekkernijen? Iedereen in het team 
een doosje? Misschien hebben 
ouders, vrienden of familie ook 

interesse? Dat zou helemaal 
geweldig zijn! De komende 
weken hebben jullie de tijd 
om de intekenlijst op de 
achterkant in te vullen. In 
week 9 (29 februari – 4 maart) 
komen wij deze lijsten en het 
ingezamelde geld weer 
ophalen.  Wanneer jij de 

Gelderse 
Verleidingen  
ontvangt mag je 
zelf bepalen. Geef 
duidelijk aan 
hoeveel doosjes jij 
op 12 maart en/of 
14 maart wilt 

ophalen. Wij hebben voor 2 
ophaalmomenten gekozen 
om iedereen de gelegenheid 
te geven om mee te kunnen 
doen met deze actie. Beide 
dagen zal Bakker van der 
Veer zorgen voor verse 
producten. Een andere 
datum is daarom helaas niet 
mogelijk. Laten we er iets 
moois van maken! Wanneer 
jullie vragen hebben of de 
bestelling digitaal willen 
doorgeven, gebruik dan het 
volgende e-mailadres: 
actief@sss-barneveld.nl. Dank 
jullie wel!

SSS BARNEVELD 

GELDACTIE 2016 

Gelderse Verleiding 

Luxebrood van mokka-

walnotendeeg, gevuld met 

Zwitserse room en verrijkt 

met rozijnen en suiker.  

Wie deze traktatie kent, kan 

er maar moeilijk van afblijven. 

Hieraan heeft de bol zijn 

naam ook te danken. Of niet? 

"Niet helemaal," vertelt zijn 

maker, Jaap van der Veer. "Ik 

had een doos van deze 

bollen meegenomen naar 

een vakberaad van bakkers. 

Voordat de vergadering 

begon, hadden we het over 

de streek waar mijn 

woonplaats ligt: de Gelderse 

Vallei. Halverwege de 

vergadering keek een van de 

bakkers naar de doos met 

bollen en zei: 'Jaap, doe mij 

ook maar eens zo'n Gelderse 

Vallei-ding. De bakker 

daarnaast nam een Gelderse 

Verleiding, want die had niet 

goed gehoord wat die ene 

bakker zei. Afijn, al gauw had 

iedereen het over de 

Gelderse Verleiding. Het zijn 

gewoon ongehoord lekkere 

bollen!" 

‘De Gelderse 

Verleiding van 

Bakker van der 

Veer’ 

De intekenlijst kun je opvragen bij de activiteitencommissie.

geldactie 2016



SOCIALE SPIN SPONSORING

Als lid van de Barneveldse Volleybalvereniging SSS 
wil ik graag mijn club helpen, steunt u ons ook?

WORD DAN MIJN PERSOONLIJKE SPONSOR!
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MEER SPONSORNIEUWS 
 

 

 

Jongens C1 
Zonnepanelen op het dak 
heeft onze Jongens C1 
voorzien van nieuwe kleding! 

Theo Hartgers van 
Zonnepanelen op het dak 
kwam de kleding uitreiken. 
 

Meisjes B3 
Polyesterbedrijf en Spuiterij De Valk is 
vanaf 1 januari 2016 sponsor van SSS! 

Naast de financiële ondersteuning 
van SSS heeft Erik van Ginkel van 
Polyesterbedrijf De Valk ons Meisjes B3 
team voorzien van inspeel/trainingsshirts. 

Heren 2 
Sinds de winterstop dragen de spelers 
van Heren 2 nieuwe trainingspakken 
en inspeelshirts met dank aan het 
Barneveldse restaurant De Hebberd. 

Heren 2 heeft de kleding te danken aan 
het winnen van een sponsoractie van 
De Hebberd. Het team zette een mooi 
filmpje in elkaar om De Hebberd te 
promoten, hield een inzamelingsactie 
voor HulpaanElkaar en kreeg
zodoende de meeste likes op Facebook. 



in the

Spotlight
de sponsors van SSS

Volleybal
vereniging 

SSS   

Stichting
Topvolleybal 

Barneveld  



U kent ze wel. Die bijzondere termen voor bepaalde functies in de sportwereld. Het 
bekendst is, denk ik, de twaalfde man in het voetbal. Bedoeld worden de supporters van 
een bepaalde club, die soms nét dat bepalende zetje in de rug kunnen geven aan hun 
favorieten en die ervoor zorgen dat het voor de tegenstander aanvoelt, alsof ze tegen twaalf 
man moeten optornen. In dezelfde tak van sport vergeten we uiteraard niet te vermelden 
de rol van de vierde man , die stakker, die na 90 minuten koukleumen aan de rand van het 
veld een (soms verlicht) bord omhoog mag steken, waarop in cijfers vermeld staat, hoe 
lang we in extra tijd doorspelen.  (“Wat doet jouw vader voor sport ?”“O, die is vierde man bij 
voetbal.”“Zo hé, rot voor je !”) 

Ook in onze volleybalsport kennen we bijvoorbeeld de tweede scheids en vanaf nu zou ik 
daaraan willen toevoegen de zevende man.Ook hier bedoel ik natuurlijk de supporters mee. 
Omdat we nu eenmaal onze sport met z’n zessen bedrijven lijkt de link naar zeven me een 
logische, toch?  

U moet het me maar niet kwalijk nemen, maar een goed bevriend trainer/coach van mij, 
heeft dit jaar behoorlijk succes met een lager spelend damesteam (laten we het voor het 
gemak Dames 7 noemen) en hij is daar steeds zo enthousiast over, dat het in mijn column 
dit seizoen wat vaker ter sprake komt. Wat is er exact aan de hand? 

Een groepje geweldige jonge vrouwen, een perfecte mixture van goed volleybal, gretigheid, 
onderlinge vriendschap, humor en vooral veel plezier in het spelletje, staat begin februari 
2016 “gewoon” bovenaan. Dat wil nog niet zeggen, dat het kampioenschap automatisch 
behaald gaat worden want concurrerende “aasgieren” uit Arnhem en Scherpenzeel liggen 
nog op de loer. 

Zowel uit als thuis worden de dames ondersteund door een behoorlijk trouwe groep 
supporters. En dat wordt als zeer prettig ervaren.  In mijn vrije tijd treed ik als scheidsrechter 
nogal eens op bij jeugdwedstrijden. En kinderen zijn dan zó trots als ze pappa of mamma, 
opa of oma, broertjes of zusjes op de tribune voor ze zien klappen of een duim omhoog 
steken. 

En geloof het of niet, maar ook bij Dames 7 is dat nog zo. Ontkend kan trouwens niet 
worden, dat het voor sommigen ook een beetje extra druk oplegt, maar de coach probeert 
dat altijd zoveel mogelijk te elimineren. Kortom, lieve supporters, of je nu John, Lydia, 
Richard, Anita, Hans, Wilma, Nicole of hoe dan ook heet: Blijf komen en moedig je kind, 
zus of vriendin aan en complimenteer ze af en toe eens. De coach vindt dat héél fijn. En de 
meiden “kapot vet”. 

Maar blijf ook achter de meiden staan als het (een keertje) wat minder gaat. Juist dan 
hebben ze een schouderklopje nodig. En gedraag u niet als “ beste stuurlui”, want dat is, 
zeker achteraf, wel erg makkelijk scoren. 

U loopt dan bovendien de kans betiteld te gaan worden als hooligan en die term moet 
eigenlijk onbekend zijn bij een club als SSS. Rest mij u, namens de eerdergenoemde coach, 
te danken voor uw steun, nu en in de toekomst. Blijf intussen gezond en vrolijk. Tot een 
volgend keer. 

Waterman.

 

 

 DE ZEVENDE MAN 



Julia de Bruijn ondervraagt Sandra Otse uit Dames 1

Hoe oud was je toen je op volleybal ging?
k geloof dat ik een jaar of 8 was. Ik moest natuurlijk eerst mijn zwemdiploma halen en heb 
daarna nog 2 jaar op turnen gezeten. 

Wie vind je de leukste trainer die je tot nu toe heb gehad? 
Dat is een hele lastige vraag. In de jeugd en in de senioren heb ik veel verschillende trainers 
gehad en die hebben allemaal hun sterke en minder sterke punten. Van elke trainer leer je 
weer andere dingen.

Wat vind je leuk aan SSS?
Gezellig vereniging, maar ook een extra vriendengroep. 
Er worden altijd veel leuk activiteiten georganiseerd.

Hoe lang geef je al training aan de jeugd?
Nu voor het 2e jaar achter elkaar. Toen ik in de jeugd, 
zat heb ik al een aantal jaren de mini’s getraind en later 
nog een jaar de MA1. Dat zijn meiden die nu in Dames 
2 zitten.

Hoe vaak train je per week?
Twee keer en als we geen wedstrijd hebben, trainen we 
ook op zaterdag.

Sandra Otse ondervraagt Julia de 
Bruijn uit Meisjes C1

Wie is jouw favoriete speel(st)er bij SSS?
Dat weet ik niet, ik vind er heel veel goed.

Op welke positie speel je het liefst? 
Aanvallen. 

Waar zie jij jezelf qua volleybal over 10 jaar?
Bij dames 1,2 of 3

Wat vind je het leukste aan SSS?
Dat het er altijd zo gezellig is.

Welke wedstrijd is jou het beste bijgebleven?
Dat we in mini1 kampioen werden, het was heel 
spannend

5 VRAGEN AAN

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

sandra & julia

http://www.sss-barneveld.nl


5 t/m 13 maart 2016

Hoe meer plezier je hebt in en om het veld, hoe leuker volleybal is. Van 5 t/m 13 maart staat 
daarom het plezier van jou en je team centraal tijdens de Week van het Sportplezier. 

Doe mee! 
Hoe? Trakteer je tegenstander en/of scheids voor of na de wedstrijd, laat je vriend(en) of ouders 
een keer meetrainen, doe de warming up samen met je tegenstander, geef je trainer een cadeautje, 
bedank je ouders met een kaartje voor het aanmoedigen...  Of verzin met zijn allen een leuke actie!

#sportplezier Deel je acties en ervaringen met de #sportplezier. De leukste 
inzendingen worden door de Nevobo beloond met een heel plezierige prijs.

Doe mee aan de 

#sportplezier



redactie: gepko hahn
vormgeving: judith raggers - kuiper


