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Je zult het vast wel herkennen: als wordt 
gevraagd ‘hoe gaat het met je’, is het 
standaard antwoord: ‘goed’. Maar dat 
antwoord dekt lang niet altijd de lading. 
Sterker nog: vaak is er best iets aan de 
hand maar heeft diegene even niet de 
behoefte om dat onderwerp aan te snijden. 
Als voorzitter krijg ik ook regelmatig die 
vraag gesteld: ‘hoe gaat het bij SSS?’ Dan 
is mijn reactie ‘goed’ en ook daar kun je je 
afvragen of dat dan echt zo is ….. 

Ik kan je geruststellen: ik vind dat het 
goed gaat bij de vereniging en zou een 
lang betoog kunnen gaan houden wat er 
allemaal dan zo goed gaat. Maar zoals de 
meesten zullen weten, ben ik niet zo lang 
van stof en houd ik het maar bij ‘het gaat 
goed’.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal 
geen knelpunten zijn of dat er geen 
meningsverschillen bestaan. Gelukkig zijn 
die er wel, zou ik zeggen, want anders zou 
het een dooie boel zijn. We maken immers 
allemaal deel uit van een samenleving 
waarin heel veel gebeurt en dat heeft 
vanzelfsprekend ook invloed op onze 
vereniging. Om maar een voorbeeld te 
noemen: daar waar ouders zich richting 
het onderwijs steeds kritischer en eisender 
gaan opstellen, doen ze dat ook richting de 
sportvereniging. Maar die sportvereniging 
is geen professionele organisatie die 24/7 
uur beschikbaar is. Nee, wij zijn bevlogen 
vrijwilligers die ons best doen om iedereen 
zoveel mogelijk naar het zin te maken 
waarbij het volleybalspel centraal staat.

En volleybal is een teamsport wat inhoudt 
dat we het samen moeten klaren. Dus: 
ouders, spelers, trainers, coaches, (jeugd)
bestuur moeten samen tot oplossingen zien 
te komen. Gelukkig komt het sporadisch 
voor dat ouders / leden teleurgesteld raken 
en het lidmaatschap opzeggen, in de 
meeste gevallen wordt een bevredigende 
oplossing gevonden.

Op de afgelopen jaarvergadering bleken 
er 66 afmeldingen te zijn ten opzichte van 
het afgelopen seizoen (en bijna evenveel 
aanmeldingen). Achter iedere afmelding 
zit een eigen verhaal: keuze voor een 
andere sport, de nieuwe teamindeling 
bevalt niet, ik kan elders hoger spelen, 
studieverplichtingen, etc., etc. Oftewel: 
geen bijzonderheden, dit hoort bij een 
grote vereniging als de onze. Op de 
ALV kwam ook de invoering van het 
digitale wedstrijdformulier aan de orde. 
Ondertussen zijn we daar al zo aan gewend 

van de voorzitter: bevlogenheid



Gert Dekker

dat het niet eens meer opvalt. De invoering 
is gladjes verlopen.

Tijdens de ALV kwam ook een bevlogen 
vrijwilliger aan bod, namelijk Kees van 
Garder. Hij dacht ooit zo’n twee jaar actief 
te zijn als scheidsrechterscoördinator maar 
dat is al zo’n twintig jaar geleden en nog 
is hij wekelijks actief voor de club. Naast 
de coördinatie fluit Kees menig wedstrijd 
en is hij een van de steunpilaren bij de 
organisatie van de verschillende Nevobo-
toernooien in De Meerwaarde. Dat hij 
dit jaar in aanmerking kwam voor de 
prestatiebeker, werd door de vergadering 
met luid applaus ondersteund. 

Op de ALV kwam nog een bevlogen 
volleyballer ter sprake: Avital Selinger. 
De aanwezigheid van zo’n ervaren 
internationale topvolleyballer en coach bij 
SSS levert ons veel positieve publiciteit 

op. Ook binnen de vereniging weet hij 
veel mensen, ook ervaren volleyballers, 
te motiveren met zijn onvermoeibaar 
enthousiasme en visie op het ’spelletje’. Het 
verzoek aan het bestuur om een financiële 
bijdrage te leveren zodat alle trainers 
binnen de vereniging aanwezig konden zijn 
bij een aantal inspiratie sessies van Avital, is 
gehonoreerd.  

Als ik dan ten slotte het jaarprogramma 
van de activiteitencommissie bekijk en 
het enthousiasme van ’The Green Army’ 
meemaak bij de wedstrijden van Heren 
1, kan ik met recht zeggen dat het goed 
gaat met de vereniging en dat we blij zijn 
met zoveel bevlogenheid. Met dank aan 
iedereen die zich daar wekelijks weer voor 
inzet. 

Groet,
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Relatie tot SSS/Team: speler/trainer/coach van het gezelligste team van SSS: D8!
Hoe ben je bij SSS gekomen? Via Kees Koolen, hij gaf op het JFC altijd volleybal.
Hoogtepunt in het volleybal: kampioen worden in de 4e klasse door alles met 4-0 te winnen!
Dieptepunt: Je handhaven in de 3e klasse, maar toch 4e klasse te moeten gaan spelen
Opleiding/beroep: administratief medewerkster/telefoniste bij Ford Gijsbertse
Kleding in het weekend: spijkerbroek, blouse
Positieve eigenschap: (bijna) altijd vrolijk
Negatieve eigenschap: dominant

Hobby’s (naast volleybal): lezen, shoppen
Favoriete eten: patat met bitterballen
Krant: Barneveldse Krant
Laatst gelezen boek: Uitverkoren van Linda Jansma
Goede film: de Marathon
Welk liedje hoor je graag in de kroeg? Hotel California 
van the Eagles
Ideale vakantie: zon/zee/strand/boek
Met wie zou je een avondje uit willen gaan? Dames 8
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team? Nederlands 
damesteam
Omschrijf jezelf in één woord: veel

Welke goede daad heb je laatst verricht? Een pakje aangepakt voor de buurvrouw
Hekel aan: oneerlijkheid
Waar let je op bij je eerste ontmoeting? Ogen
Wat vind je sexy? Een goede kont
Welk dier zou je willen zijn? Kat
Droom/wens: Kampioen worden dit jaar!
Waar hecht je waarde aan? Eerlijkheid, humor
Waar word jij blij van? Van een avondje volleybal met het drankje er na. We hebben een 
groot team, met ook mensen die alleen trainen, maar vrijwel elke thuiswedstrijd zijn ze 
aanwezig en doen ze een drankje mee, super gezellig!
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden?
Volgens mij loopt alles prima. Je moet niet zeuren maar aanpakken als er iets verbeterd 
moet worden. 

“niet zeuren 
maar 

aanpakken”

ANNEKE JESSE, DAMES 8

Leeftijd: 55 jaar
Lengte: 170 cm

Hoeveel jaar lid: 40 jaar

 INTERVIEW MET....            ANNEKE



Prestatiebeker voor Kees van Garder
De vereniging functioneert alleen door de inzet van 
de vele vrijwilligers. Ieder jaar probeert het bestuur 
als blijk van waardering iemand in het zonnetje te 
zetten door de prestatiebeker aan een vrijwilliger uit 
te reiken. 

Bij de algemene ledenvergadering aan het begin 
van het seizoen heeft het bestuur de beker aan 
Kees van Garder toegekend en gezien het applaus 
kon de hele vergadering zich daarin vinden.

Ooit begonnen bij SSS met het idee dat het 
voor twee jaar zou zijn, verzorgt Kees al bijna 
20 jaar de coördinatie van de scheidsrechters. 
Het is een functie op de achtergrond maar deze 
is heel belangrijk voor het reilen en zeilen van 
de wedstrijden. Door zijn inzet en manier van 
optreden heeft Kees veel krediet verzameld bij 
scheidsrechters en de Nevobo en daar profiteert 
SSS enorm van. 

Het is geen sinecure om ieder seizoen weer 
voldoende scheidsrechters te verzamelen en 
ook te blijven voldoen aan de leveringsplicht 
van de Nevobo. Door het netwerk dat Kees heeft 
opgebouwd lukt hem dit tot nu toe ieder jaar weer. 
Het bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor 
en wil dat op deze manier kenbaar maken. De 
prestatiebeker met een bijbehorende attentie zijn 
hem op een later tijdstip uitgereikt.

IVA-avond goed bezocht
De IVA instructie-avond op woensdag 18 november 
werd goed bezocht en daar is de barcommissie erg 
blij mee.

Sowieso willen we de leden bedanken dat ze tijd 
wil steken in het draaien van bardiensten voor SSS. 
Door deze inzet kunnen mensen na het sporten 
gezellig met elkaar genieten van een drankje en 
een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!

VAN ALLES WAT
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Als vereniging moeten wij, bij controle door de 
instanties, kunnen aantonen dat de barvrijwilliger 
die alcohol schenkt, de instructie Verantwoord 
Alcoholgebruik (kortweg IVA) heeft ontvangen. Dit 
kan door online het IVA certificaat te behalen of een 
korte instructieavond bij te wonen. 

Zo’n instructie avond werd afgelopen woensdag 8 
november opnieuw in CheerSSS georganiseerd. 
Onder leiding van een Iriszorg medewerker werd 
gesproken over de feiten over alcohol, alcohol en 
wetgeving, NIX18, het voorkomen alcoholmisbruik 
en hoe verkoop je “Nee”.

Inloopspreekuur
Ook dit seizoen organiseert Medifit weer een 
inloopspreekuur in Sportcentrum De Meerwaarde. 
Iedere week kan je op dinsdagavond tussen 19.30 
en 20.15 uur langskomen wanneer je behoefte hebt 
aan deskundig advies. 

Dus heb jij vragen of last van een blessure? De 
Medifitters staan voor je klaar!

Schrijf je in voor de Pubquiz
Na een zeer geslaagde eerste editie van de 
pubquiz kan een tweede editie niet uitblijven. Op 
vrijdagavond 24 november kunnen teamsss van vier 
weer de strijd van nutteloze feitenkennis met elkaar 
aangaan. Inloop vanaf 20.00 uur.

Lees hieronder de mededeling van de 
Activiteitencommissie:

,,Wij kijken uit naar deze avond, zeker na het 
enthousiasme van vorig jaar.
Belangrijk! We moeten door de populariteit van 
de vorige editie werken met een maximaal aantal 
teams. Dus wees er snel bij! Daarnaast is deze 
avond speciaal voor seniorenleden van SSS. Is 
er nog plek over na inschrijving? Dan kunnen we 
uiteraard ingaan op andere verzoeken.”

Wacht niet te lang en schrijf je nu hier in!

http://sss-barneveld.nl/aanmelden-cheersss-pubquiz




1. Samengeraapt 
vreemdelingenlegioen
Een beetje bijzonder is het team wel. Spelers 
van 16 jaar oud en spelers van 25 jaar 
oud. Spelers die net een vriendin hebben 
(echt heel schattig) tot twee oude lullen die 
gedurende het seizoen willen gaan trouwen. 
Spelers die vroeger altijd bij SSS hebben 
gevolleybald tot een speler die tot dit jaar 

alleen recreatief heeft gespeeld. Spelers uit 
Woudenberg tot een speler die zijn jeugd bij 
Sliedrecht heeft gevolleybald.

Even doorgaand op die ‘oude lullen,’ 
wat te denken van een docent die zijn 
teamgenoten op school tegenkomt? Wat te 
denken van twee accountants die hun werk 
nooit los kunnen laten en die lijken te hopen 

we zien het altijd positief in
heren 5

Hoe zou Heren 5 te omschrijven zijn? Of moeten we Jongens 5 
zeggen? De gemiddelde leeftijd stijgt net boven de 18 uit en de 
uitschieters naar boven voelen zich bovendien een stuk jonger 
dan ze zijn. Het mag overigens duidelijk zijn dat Hans in deze 
berekening buiten beschouwing is gelaten, maar dat terzijde. 
Hieronder volgt een aantal woorden die volgens alle trotse leden 
van Heren 5 het team typeren (in willekeurige volgorde).



dat ze ooit elkaars collega worden? Of wat 
te denken van een teamgenoot die (toen 
hij jong was) de helft van de jongelingen uit 
Heren 5 trainen heeft gegeven?
Heren 5 heet met recht een samengeraapt 
vreemdelingenlegioen.

2. Doelstelling
Doelstelling voor ons team dit jaar? Die 
is er niet echt. Sommige mensen hebben 
echter wel persoonlijke doelstellingen. Denk 
hierbij aan Mats. Hij wil namelijk graag 
winnen van Heren 6, bij wie we in de poule 
zijn ingedeeld. Als we verliezen durft Mats 
zijn vader niet meer onder ogen te komen. 
Mogen jullie raden in welk team zijn vader 
speelt…

3. Gedreven
Ondanks het ontbreken van een echte 
doelstelling kan Heren 5 ook wel 
omschreven worden als een gedreven team. 
We willen graag winnen, en misschien blijkt 
dit ook wel uit het feit dat wij de enige ploeg 
zijn die een set van koploper Blauw Wit heeft 
kunnen afpakken (geheel op eigen kracht, 
als we de scheidsrechter ook tot onze eigen 
kracht mogen rekenen).

4. Positivisme
Ondanks de (volgens de indiener van 
dit punt) hoge foutenlast blijven wij toch 
positief naar elkaar toe, en dat zorgt dan 
weer voor een hecht teamverband. En zo 
zie je maar weer, wij zien het altijd positief 
in. Want wat is er nou mooier dan een hecht 
teamverband?

5. Totaalvoetbal
Geheel naar de moderne maatstaven die 
tegenwoordig in het voetbal gewoon zijn, zijn 
de spelers van Heren 5 multi-inzetbaar. Denk 
hierbij aan een diagonaal die op midden 
gaat, een passer-loper die een paar potjes 
libero mag spelen, een midden die een paar 
balletjes als spelverdeler meedoet en ga 
zo maar door. Heel handig voor de trainer/
coach! Of wacht, dit ging niet over voetbal? 
Ach wat maakt het ook uit, we zeuren niet 
en gaan ervoor. Komen we meteen op het 
volgende punt…

6. Feest / gezelligheid
Het motto van Heren 5 is sinds kort te 
omschrijven met feest. Dit schijnt te maken 
te hebben met een teamlid die na elk punt 
een feestje wil bouwen in het veld om op die 
manier meer beleving in het spel te krijgen. 
En met al dat geschreeuw en gejoel klinkt 
het ook meteen een stuk gezelliger in de 
sporthal. Aanrader voor alle teams!

7. Hans
Ook de naam van Hans mag natuurlijk 
niet ontbreken in deze lijst met typerende 
woorden. Wij zijn heel blij met een vaste 
trainer/coach die er gewoon altijd bij is 
en dat altijd vol enthousiasme. Waarvoor 
dank! Om jullie even een inkijkje te geven in 
de methodieken van Hans, zometeen een 
tweetal gevleugelde uitspraken. Mocht je ze 
niet snappen, voel je vrij om Hans een keer 
om uitleg te vragen, hij zal je graag te woord 
staan.
 
Kusjes van Heren 5!

‘‘we eten niet elke 
dag spinazie!’’

‘‘leg de bal op de 
auto!’’
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Hallo allemaal, fijn om jullie weer via dit medium te spreken.

Dat is niet vanzelfsprekend, want het afgelopen halfjaar is door uw stukjesschrijver ervaren 
als een langgerekte aflevering van GTST.

Wat gebeurde er. 

Eind mei bleek een tumor, waarvan ik al een aantal jaren in het ongelukkige bezit was, 
agressieve trekjes te gaan vertonen.

Tijd voor ingrijpen, vond de specialist. Je kon kiezen: opereren of bestralen. Ik koos voor het 
eerste. Een fikse ingreep, bleek vooral later. Ik ga er verder niet teveel over uitweiden, maar 
als ik u vertel dat ik de prostatiebeker nooit meer zal halen, dan weet u, denk ik, genoeg. Het 
langdurige herstel gaat intussen voorspoedig, al ligt overmoed dagelijks op de loer.

Oké, Waterman, dat was dus het ST-gedeelte van de titel.

Maar er waren dus kennelijk ook GT.

Zeker. En die diende zich aan als Dames 7. De vrouwen-TC had mij gevraagd nog een 
jaartje voor een groep te gaan staan. En dat pakte mijn alter ego Willem uiteraard graag 
aan. We zijn met z’n allen nu zo’n 2 maandjes bezig en de resultaten (en daardoor ook de 
sfeer) is prima de luxe. En voor Willem wel zo belangrijk, de meiden werkten gezamenlijk als 
een warme therapiedeken op het herstel van de trainer/coach.

We zitten nog niet helemaal op rozen met ons team, want we zijn maar met z’n achten en 
hebben daarmee denk ik de kleinste selectie qua aantal.

Of dat ook de oorzaak is dat de jonge dames tot in ieder geval half oktober hun wedstrijden 
moesten afwerken in zeer oversized mannenshirts is de vraag, maar ook wel jammer, dat 
zich zoiets voordoet, terwijl er “ergens”  binnen de vereniging nog tassen met prima shirts 
rondzwierven. Hopelijk is dit euvel bij het verschijnen van dit epistel inmiddels opgelost en is 
niet alleen het spel oogstrelend, maar ook de outfits. De dames waren het al.

Ook het leiden van wedstrijden middels de fluit is inmiddels weer opgepakt. In de Week 
van de Scheidsrechter - begin oktober - werd deze referee niet alleen door SSS-leiding met 
een mooie geste bedankt; ook de twee SSS-teams die hij die week floot, lieten middels een 
leuke attentie blijken dat het instrumentaal ondersteunen van de wedstrijden op prijs werd 
gesteld. Dank nog daarvoor.

Hier wil ik het voor deze keer bij laten, vrienden.
De volgende keer hoop ik weer uitsluitend vrolijk 
nieuws te kunnen melden. Veel sportplezier intussen 
en blijf gezond.

 

GTST

Waterman
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redactie: gepko hahn
vormgeving: judith raggers - kuiper


