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van de voorzitter

Lid zijn van een volleybalvereniging, doe
je dat dan vanwege het volleybal of doe
je dat vanwege de vereniging? Zoals
zo vaak zal het antwoord wel ergens
in het midden liggen en is het een mix
van factoren die afhangt van je talenten
en behoeften op volleybal- of sociaal
gebied. Als bestuur hebben we daar
een visie op en we proberen die vorm te
geven binnen de mogelijkheden die we
hebben. Het zal niemand verbazen dat die
mogelijkheden veel te maken hebben met
de beschikbare financiën, maar toch is dat
niet alles bepalend. Het meest belangrijk
zijn de mensen die het willen uitvoeren en
vormgeven. Als je met deze bril naar de
vereniging kijkt is het grappig om te zien
dat er binnen SSS hele goede en talentvolle
volleyballers rondlopen die wekelijks
presteren in de competitiewedstrijden.
Maar dat er ook hele goede en talentvolle
organisatoren rondlopen die bijvoorbeeld
via de activiteitencommissie regelmatig het
verenigingsleven laten bloeien.

aandacht behoeven. Bij dezen het verzoek
om zoiets te melden bij Yvonne Sennema,
zij stelt het bestuur op de hoogte en regelt
hetgeen nodig is. We gaan er trouwens wel
vanuit dat binnen een team ook aandacht
is voor elkaar, daar begint tenslotte het
verenigingsgevoel.

Als SSS zijn we vooral bekend vanwege het
niveau waarop volleybal wordt gespeeld.
Als bestuur willen we dat natuurlijk in
stand houden, maar daar onmiddellijk aan
toevoegen dat het ‘vereniging zijn’ bijna net
zo belangrijk is voor jong en oud. Dat geven
we vorm door budget beschikbaar te stellen
voor de organisatie van het jeugdkamp en
de verschillende feesten en activiteiten.
Maar ook door een kaartje naar iemand te
sturen als blijk van medeleven in tijden dat
het tegen zit. Nu weten we het als bestuur
niet altijd dat er situaties spelen die extra

Inmiddels zitten we alweer bijna aan het
einde van het seizoen, het moment waarop
de promoties en degradaties bekend
gaan worden. Veel succes gewenst in de
laatste rondes voor wie dit betreft. En voor
iedereen nog veel
(volleybal)plezier de
komende weken.

Dit verenigingsgevoel en het topvolleybal
zien we helemaal bij elkaar komen als
de Green Army weer van zich laat horen.
Geweldige jonge mensen met hart voor de
vereniging waar we trots op zijn.
En nu we het toch over de menselijke
factor binnen onze vereniging hebben is
het ook goed een scheidsrechter te zien
als onderdeel hiervan, een onmisbare
vrijwilliger die het niet verdient van alles
naar z’n hoofd geslingerd te krijgen omdat
hij een situatie anders heeft beoordeeld.
Samen een vereniging zijn en sportiviteit
uitstralen is toch waar we met elkaar voor
staan, we heten niet voor niets S.S.S.

Alle goeds,

Gert Dekker

WILCO DUITS, HEREN 2
Leeftijd: 18 jaar
Lengte: 192 cm
Hoeveel jaar lid: 11 jaar

INTERVIEW MET.... 					

WILCO

Hoe ben je bij SSS gekomen? Familie speelde al bij SSS, ooit een proeftraining gedaan en
sinds toen nooit wat anders.
Hoogtepunt in het volleybal: Renswouw Allstar-wedstrijd tegen SSS.
Dieptepunt: 5e geworden op NOJK Jongens B terwijl we veel hoger konden halen.
Opleiding/beroep: ALO Nijmegen
Kleding in het weekend: Spijkerbroek met T-shirtje, doet het altijd goed.
Positieve eigenschap: Doorzetter
Negatieve eigenschap: Eigenwijs
Hobby’s (naast volleybal): Het moment na volleybal. (blijven hangen in de kantine)

“bijzonder
wat henk-jan
held bereikt
heeft”

Favoriete eten: Spareribs
Krant: Barneveldse Krant, AD, Volkskrant
Laatst gelezen boek: Game Of Thrones
Goede film: Shooter
Welk liedje hoor je graag in de kroeg? Snollebollekes –
Links Rechts
Ideale vakantie: Warm land, veel mensen die
beachvolleyballen en gezellige discotheek/kroeg.
Met wie zou je een avondje uit willen gaan?
Snollebollekes, ik ben heel benieuwd hoe hij zou zijn als
ie niet hoeft op te treden.
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team? Ik heb niet
echt een favoriete sportman/-vrouw maar ik kijk wel
tegen Henk-Jan Held op. Wat hij heeft bereikt is ook heel
bijzonder!

Omschrijf jezelf in één woord: Sportief
Welke goede daad heb je laatst verricht? Drankje gegeven aan iemand
Hekel aan: Zeurende mensen
Waar let je op bij je eerste ontmoeting? Ogen en haar
Wat vind je sexy? Als een vrouw sociaal is
Welk dier zou je willen zijn? Havik. Lijkt me heel mooi om te kunnen vliegen en het is een
machtig beest.
Droom/wens: Een gelukkig leven met een leuke vrouw en een mooi gezin.
Mooiste/leukste ervaring: Zomervakantie 2015, hele leuke zomer in Italië gehad.
Waar hecht je waarde aan? Vrienden
Waar word jij blij van? Gezellige avondjes.
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden? De
laatste jaren besteden ze veel tijd aan de jeugd, dit zorgt ervoor dat ze door kunnen groeien.
Dat vind ik een goed en sterk punt van SSS. Er mag wel meer aandacht worden besteedt
aan promoten/de zaal weer vol krijgen. Ik mis de sfeer die er was in de Oosterboshal.
Tribunes vol en mensen die meeklapten en echt meeleefden.

ACTIVITEITEN

pubquiz & gelderse verleiding

H

oeveel vleugels hebben libellen? Welke
Spaanse regio is bekend van de wijn gemaakt van
de blauwe Temperanillo druiven? Uit welke stad
komt de NOAD Advendo Combinatie? Herken jij de
ogen van Michael Jackson of de tv-tune van Knight
Rider?
Dit soort vragen moesten de dertien teams op
vrijdagavond 3 februari bij de allereerste SSS
Pubquiz beantwoorden. Met meer dan vijftig
deelnemers, enkele belangstellenden en twee
geweldige gastvrouwen (Cynthia en Anne) was
de pubquiz een groot succes in een bomvolle
CheerSSS.
Het was een spannende strijd om de eerste plek,
maar met minimaal verschil versloeg Hahnenkool
het team van Jan Julius. Team Theorie maakte het
podium compleet.
Voor herhaling vatbaar? Zeker weten!

3

850 bollen.
Zoveel Gelderse Verleidingen heeft Echte Bakker
van der Veer halverwege februari voor SSS
klaargemaakt. Een recordaantal van 770 (!!) doosjes
konden we noteren bij de Geldactie van SSS.
Iedereen die langs familie, vrienden en de buren
is gegaan om doosjes te verkopen: ontzettend
bedankt! Dit vraagt om een extra vermelding voor
Marjolein Bleijenberg (145 euro) en Tristan Kuiper
(120 euro) die de meeste Gelderse Verleidingen
verkocht hebben. Heel goed gedaan.
Zaterdag 18 februari haalde de
activiteitencommissie de eerste lading van 532
doosjes Gelderse Verleiding op. Twee dagen later
werd de tweede lading met 238 doosjes uitgedeeld.
Mooie aantallen, vinden jullie ook niet?
Bij dezen bedanken we de bakker nogmaals met
het klaarmaken van al deze lekkernijen!

heren 3 organiseert

SSSPEtterend
SSSNERTTOERNOOI
zaterdag 27 mei 2017
locatie
sportcentrum
de meerwaarde

voor senioren
a & B jeugd

aanmelden
11.30uur

kom jij ook in een
spetterende outfit?
Geef je nu op!
stuur een mail naar
sssnerttoernooi@
sss-barneveld.nl
voor 20 mei o.v.v.
voor- en achternaam,
team en eventuele
naam introduce

bij slecht weer
zaalschoenen
mee

Start buiten
toernooi
12.00 uur

neem je zwem
kleding mee

kosten 5 euro

je wordt niet
thuisgebracht

afsluitend
een bbq

voor cmv en c jeugd:

Clinic met heren 1 en dames 1
van 9.15 uur tot 10.30 uur

ik speel in het beste team van sss
meisjes c1

De redactie van de NieuwSSSflitSSS vroeg aan de Meisjes C1 om
een stukje over hun geweldige team te schrijven. Noortje Berger
nam de pen in haar hand en stelt het team op een ludieke wijze
voor door de ontzettend belangrijke vraag te beantwoorden: wat
is de lievelingstaart van iedereen?

LISA HEMSTEDE		
NIKITA VAN DER NIET		
LIEKE VAN DEN BRINK		
CELINE LEKATOMPESSY
NOORTJE BERGER			
ROMEÉ HUYBREGTS			
LIO ROZENBERG			
CLAUDE DAVELAAR			

LUST GEEN TAART
WOLKENTAART
APPELTAART
SLAGROOMTAART
ZONDER NOOTJES
KWARKTAART
APPELKRUIMELTAART
APPELKRUIMELTAART
KWARKTAART

DE ALTIJD ONWIJS FANATIEKE TRAINERS
HELEEN VAN DER HEIJDEN MONCHOUTAART
JAN WILLEM GOMBERT
MONCHOUTAART

De eerste helft van
het seizoen in de
tweede klasse was wat
gemakkelijk omdat er
bijna geen tegenstand
was. We zijn ook
kampioen geworden. De
leukste wedstrijd was
tegen Scylla MC1, dat
was onze enige echte
tegenstand. Toen hebben
we met 3-2 gewonnen.
Deze helft is het veel
leuker, want we hebben
in de eerste klasse meer
tegenstand en dus
moeten we er harder
voor werken en zijn
de wedstrijden leuker.
Ook worden we door
de trainingen natuurlijk
steeds beter en zijn
zelfs al begonnen met
penetreren.
Het aanmoedigen
van andere teams (A1
(Delano) door Celine
en Claude) vinden wij
heel leuk om te doen.
Samen na de wedstrijden
afspreken of samen een
ijsje eten zeggen wij geen
nee tegen.
We komen vast allemaal
in dames 1!

EVEN VOORSTELLEN

dames 8

I

edere maandagavond trainen
we samen met dames trim. Omdat
we maar met z’n achten zijn, vult
dames trim ons aan als er te weinig
speelsters zijn bij de wedstrijden.
Ondanks dat we als team met
weinig ervaring begonnen, zijn
we trots op de vooruitgang die
we hebben geboekt. We weten
het onze tegenstanders steeds
moeilijker te maken en slepen
steeds meer sets binnen! Dat is
zeker ook te danken aan onze
trainster Erika en dames trim.

Aan het begin van dit seizoen
werd dames 8 als nieuw team
samengesteld. Voor 7 van de 8
dames is dit niet alleen het eerste
seizoen bij SSS (wat trouwens heel
goed bevalt :-)), maar voor vijf dames
is het ook hun eerste ervaring met
volleybal.

We spelen altijd met plezier, want
aan gezelligheid ontbreekt het
zeker niet voor, tijdens en na de
trainingen en wedstrijden. En of we
winnen of verliezen, er wordt altijd
een schaal bittergarnituur besteld.
Sinds een aantal weken hebben
we een sponsor en daar horen
natuurlijk nieuwe shirts bij. Nu
kunnen de resultaten alleen
maar beter worden! Helaas is
het seizoen al weer bijna voorbij,
maar we hebben nu al zin in het
volgende seizoen en gaan ervoor
om bovenin de ranglijst te komen!

VERSLAG NOJK

trotsss: jongens a tweede en
jongens b vijfde van nederland!
De Jongens A van SSS hebben bij de finaleronde van de
Nationale Open Jeugd Kampioenschappen hun beste prestatie
ooit geëvenaard. De talentvolle jongens eindigden op de tweede
plaats. De Jongens B rondden een mooi toernooi af met een
knappe vijfde plek. SSS eindigt hierdoor op de negende plaats in
het eindklassement voor verenigingen.
Jongens A

Zaterdag 18 maart vond de finaleronde van de NOJK plaats. De Jongens A reisden af naar
Apeldoorn om net als vorig jaar hoge ogen te gooien. De Barnevelders waren erop gebrand
de derde plaats van vorig jaar minimaal te evenaren.
De ploeg van coaches Marcel Bakker en Freek Hebing werd met overmacht groepswinnaar
in de poule en overleefde enkele matchpoints in de zenuwslopende halve finale tegen
Alterno. Voor de tweede keer in de geschiedenis stond er team van SSS in de finale van de
NOJK. Sliedrecht Sport – waartegen in de poulefase gelijkgespeeld werd – won de eerste
set, waarop SSS gelijkmaakte. In de derde set moest SSS zijn meerdere erkennen in de
sterke Sliedrechtse leeftijdsgenoten.
De teleurstelling was na het verlies van de finale natuurlijk groot, maar het team mag – zoals
de vereniging is - trots zijn op dit geweldige resultaat. Een evenaring van het beste resultaat
ooit van SSS.
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Marcel Bakker, Freek
Hebing, Josia Veenvliet,
Niek Bakker, Jeroen
Wieringa, Markus Held,
Wilco Duits, Max Cristina,
Max Nierkes, Arjan van
Laar, Aron Vink, Nick
Hebing, Ewoud de Jong.

VERSLAG NOJK
Jongens B

Arjen Boonstoppel, Ruben
Stam, Delano Merfol, Bram
Berger, Joshua Pool, Mats
Vroon, Tim Boonstoppel,
Jelle de Boer.

5E

Voor de Jongens B was de
finaleronde al een overwinning
op zich. De ploeg van Arjen
Boonstoppel had met zich zelfs voor
de laatste acht geplaatst door de
halve finales ongeslagen door te
komen.
Met een krappe maar op elkaar
ingespeelde selectie van zeven
jongens reisde het team naar
Doetinchem af. SSS speelde knap
gelijk tegen Sliedrecht Sport, die later
op de dag de titel zou prolongeren,
en tegen VVH. De Jongens B
verloren van de uiteindelijke
verliezend finalist Inter Rijswijk.
De Jongens B van SSS eindigden
op de derde plaats in de poule en
dat is een gedeeld vijfde plaats
in de eindstand, met slechts één
nederlaag in het hele toernooi en
een gelijkspel tegen de uiteindelijke
landskampioen. Een hele knappe
prestatie; de één-na-beste prestatie
ooit van een SSS Jongens B-team.

Huldiging

Op zaterdag 25 maart heeft de vereniging de twee NOJK-finalisten in het zonnetje gezet.
Voor aanvang van de spectaculaire eredivisiewedstrijd tussen Advisie/SSS en Abiant
Lycurgus huldigde het bestuur – voorzitter Gert Dekker en jeugd tc-voorzitter Bert Glismeijer
– de coaches en de spelers van deze twee NOJK-teams.
Namens de vereniging, van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie en bedankt voor
jullie inzet. Wij zijn trotSSS op jullie!

in the

Spotlight

sponsors van SSS

Volleybal
vereniging
SSS

Stichting
Topvolleybal
Barneveld

DIGITAAL
En? Hebbie al geoefend?
Ben je al een beetje bedreven op het DWF?
O, je weet niet wat dat betekent?
Dan zul je er ook nog wel niet mee geoefend hebben, schat ik in.
Je weet wel, het DWF, het Digitaal Wedstrijd Formulier.
Dat komt het GOPWF vervangen.
Het Good Old Papieren Wedstrijd Formulier, weet je nog wel?
Waar je de onzinnigste dingen op moest noteren. Zoals bij welke stand Jongens C3 een
time-out had aangevraagd. Of er ooit iemand in de wereld zal willen nazoeken, bij welke
stand dat nou precies werd aangevraagd. Of bij welke stand Meisjes C5 een wissel
toepaste. Of hoe laat een wedstrijd was afgelopen. Allemaal non-info, waar de Nevobo o zo
benieuwd naar is. Hadden ze tenminste weer wat te verwerken…
Maar gelukkig gaan we ook bij SSS met onze tijd mee (we zullen wel moeten) en zo gaan
we binnenkort ook in de Meerwaarde DWF’en. Supervisor Wijnveen gaat dat ongetwijfeld
streng maar rechtvaardig beoordelen, dus dan komt het wel goed.
Ja, mensen, het kan soms raar lopen.
Mocht ik jullie in het vorige verhaaltje aan het begin van de herfst nog enthousiast verslag
doen van de belevenissen van coach Willem met zijn meiden van D6, een goede maand
later was het sprookje opeens over. In het belang van (de sfeer in ) de groep besloot hij
terug te treden, de weg daarmee openend voor “een frisse wind”. Het cliché “de chemie
ontbrak” deed weer eens op een ondubbelzinnige wijze zijn werk.
Jammer, jammer.
Hoe het verder met Willem ging? Kreeg hij te maken met een zwart gat? Dat kun je wel
zeggen! Logisch wel een beetje na twee en een kwart jaar. Maar verder sans rancune hoor.
De meiden worden nog steeds met warme belangstelling gevolgd en (sorry Peter) ik ben
nog steeds trots op elk goed resultaat.
Intussen wordt het gat enigszins gevuld met het fluiten van allerlei wedstrijden bij zowel SSS
als BDU. En hoewel het niet kan tippen aan training/coaching van een team, geeft ook het
fluiten best een brok(je) voldoening.
Dus gaan we weer op een uiterst positieve manier eindigen. Want wat zie ik daar voor de
deur staan:
De zomer!
Als dat geen goed nieuws is!
Lekker in de zon vertoeven en leuke dingen buiten doen. Ik wens iedereen daarom een heel
fijne tijd en zoals altijd wens ik je een goede gezondheid toe.

Waterman

CLUBHELD

scheidsrechtersnieuws
Het seizoen zit er bijna op. Niet alleen spelers, trainers
en tc’s blikken terug en kijken vooruit. Dat doet ook onze
SSScheidsrechtersbaaSSS Kees van Garder. Hij heeft het weer
mogelijk gemaakt dat iedereen zijn of haar wedstrijd kan spelen.
Kees is ondertussen alweer druk bezig met de toekomst en heeft
daarbij een ieder van jullie nodig.
Iedereen kan bij SSS scheidsrechter worden
door de spelregeltoets af te nemen. Dan
mag je in de derde klasse en lager fluiten.
We hebben sinds enige tijd twee nieuwe
scheidsrechters erbij die voor hun VS2diploma zijn gegaan. We zijn superblij met
Rino Bakker en Emiel Sennema. Deze twee mannen
mogen nu in de Topklasse van de jeugd en bij de
senioren tot en met de eerste klasse fluiten, doordat ze
geslaagd zijn na een interne cursus en een positieve
beoordeling van scheidsrechtersbeoordelaar Rijk
Kelderman! Ook Theo Hartgers doet deze cursus en hij
hoopt in het nieuwe seizoen te slagen.
Helaas staat hier tegenover dat er ook scheidsrechters
gestopt zijn of minder wedstrijden zijn gaan fluiten
doordat het plezier veel minder is geworden. Dit door
de kritiek op de scheidsrechters die de laatste jaren
veel erger is geworden. Terwijl de spelers/speelsters
toch echt veel meer fouten maken in een wedstrijd…
Daarom hopen we in het nieuwe seizoen op meer respect voor elkaar en bedenk dat bijna
elke scheidsrechter voor zijn plezier fluit en dat we niet zonder hem/haar kunnen. Natuurlijk
is sport emotie, maar een bedankje na de wedstrijd lijkt mij heel normaal en wordt altijd op
prijs gesteld!
We hebben echter een groot probleem. Voor het eerst in de 20 jaar krijgen we het bijna
niet meer voor elkaar om op elke wedstrijd een scheidsrechter te krijgen. Dat komt deels
doordat de meeste scheidsrechters ook andere taken bij de vereniging doen zoals een
bardienst draaien, coachen, trainen en/of spelen. Dat is heel mooi, maar dat creëert ook een
probleem.
Daarom hopen we dat komend seizoen elk seniorenteam enkele wedstrijden wil gaan
fluiten zodat we als SSS geen roofbouw plegen op onze vaste scheidsrechters zoals dat dit
seizoen wel gebeurd is. Als scheidsrechter ben je wel verplicht om een toets voldoende in te
vullen, maar het lijkt ons wel goed dat iedereen de spelregels voldoende kent… Een goede
vooruitgang zijn de wedstrijden die door de A-jeugd gefloten worden, al zullen dat er in het
nieuwe seizoen een stuk meer moeten worden.

“ik wil fluitend het scheidsrechters
programma invullen”
Een ander probleem zijn de regioscheidsrechters die we moeten leveren. Dankzij de
supervrijwilligers Harry Goor, Dirk van de Bunt, Henk Simmelink en Wouter de Baar kunnen
de teams in de promotieklasse en derde divisie op het huidige niveau spelen. Voor het
komend seizoen moeten we waarschijnlijk nog meer scheidsrechters leveren, anders
moeten er teams worden teruggetrokken. Tot nu toe wisten we dit te voorkomen en het is
een mooie uitdaging om het ook nu voor elkaar te krijgen.
Tenslotte droom ik ervan dat het volgend seizoen meer spelers/speelsters, trainers, coaches
en supporters enkele wedstrijden willen gaan fluiten. Dat we de regioscheidsrechters
rond krijgen en dat er meer respect is/komt voor de mensen die hoog op de stoel
staan. Dat de A-junioren met plezier een C-wedstrijd gaan fluiten en ik fluitend het
scheidsrechtersprogramma in kan vullen!

De SSScheidsrechtersbaaSSS
DAMES 1

talent van de week
Het was 15.59 uur en Joost zat met ‘zijn’ dames in volle spanning
te wachten. Luuk zou toch komen? Helaas, klokslag 16.00 uur
begint Joost dan toch echt aan de voorbespreking van de
wedstrijd zonder Luuk.
Joost gaf de opdracht om op een aantal spelers van Alterno te gaan serveren en tipte om op
sommige momenten niet te blokkeren. Nog steeds een beetje teleurgesteld dat Luuk er niet
was, werd er toch echt geyelld (wat staat dat raar he?!) en de weg naar het veld bewandeld.
Maar wat een geluk: Luuk stond vol spanning te wachten in de hal beneden!
Omdat Dames 2 een prachtige 4-0 overwinning
behaalde, was er al snel ruimte op het veld. Luuk
wist deze volop te benutten door met een aantal
spelers over te spelen en zijn smashkwaliteiten
aan iedereen te laten zien! Zo, eigenlijk was
iedereen al warm, maar toch nog maar even
warmlopen met z’n allen.

“joost moet niet
zo veel voor het
beeld gaan staan”

Tijdens het warmlopen, wat hij het allerleukste vond van
vandaag, kon Luuk (10 jaar) zich even voorstellen: hij zit
sinds dit seizoen op volleybal en speelt in CMV-team 4! Hij
kent stiekem al iemand van Dames 1, want Heleen geeft hem
trainen en hij vertelt dat hij dat heel leuk vindt. Luuk heeft eerst de
sporten hockey en judo geprobeerd, maar uiteindelijk heeft hij toch
voor
het volleyballen gekozen. Vrienden van zijn ouders, zijn moeder en ook zijn oom (Huub
Burgering vertelde hij vol trots) hebben in deze keuze ook een rol gespeeld.

“wat kunnen
die meiden
allemaal hard
schreeuwen”

Na wat rekken en strekken, inspelen met Lisanne en
Heleen en het tegenhouden van alle ballen (wat slaan ze
hard hè, Luuk?), ging de wedstrijd dan eindelijk beginnen.
Luuk liet Alterno direct een poepie ruiken, want wat een
geweldige service liet hij toch zien! Na deze bewegingen
mocht Luuk plaatsnemen op de bank, waar hij in eerste
instantie best wel een beetje schrok: wat kunnen die
meiden toch allemaal hard schreeuwen zeg! Toen Luuk
eenmaal een beetje gewend was aan die herrie, begon
hij zelf ook maar herrie te maken en wist hij elk liedje al
mee te zingen na de eerste set! Na een 3-1 overwinning
was Luuk heel duidelijk: hij vond het super leuk!

Na een bottleflip in het raam te laten zien, had Luuk nog wel wat tips voor de dames en de
coach, namelijk: de laatste set winnen en Joost moet niet zo veel voor het beeld gaan staan.
Luuk, Dames 1 vond het ook super leuk dat jij er bij was en we hebben van je genoten!

redactie: gepko hahn
vormgeving: judith raggers - kuiper

