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 Seizoen 2017/2018

In-, door- en uitstroom

Nu het seizoen 17-18 op het einde loopt, 
krijgen we weer te maken met de nieuwe 
teamindelingen voor het komende seizoen. 
Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen 
dat iedere keer weer de nodige emoties 
met zich meebrengt.

Als vereniging mogen we heel blij zijn 
dat de functies binnen de (jeugd)TC’s 
al een hele tijd worden ingevuld door 
gemotiveerde mensen die weten hoe de 
hazen lopen. Want iedereen beseft dat 
het lastig is de optimale combinaties te 
vinden tussen de wensen van spelers 
en speelsters, de ambities van de 
vereniging, de financiële mogelijkheden, 
beschikbaarheid van trainers en de 
aanwezige zaalruimte.

Dat is altijd een kwestie van passen en 
meten en zoeken naar compromissen. 
Regelmatig moet er ergens water bij de 
wijn worden gedaan of wordt een beroep 
op de flexibiliteit van iemand gedaan. Dat 
is ook de charme van onze vereniging: met 
z’n allen zoeken we naar een oplossing. 
Volleybal is een teamsport, we doen het 
samen.

Soms is de rek eruit en besluit iemand 
te stoppen bij onze vereniging. De 
achterliggende redenen zijn heel divers: 
tijdgebrek c.q. andere prioriteiten, 
veranderende gezinsomstandigheden, 
lichamelijke klachten, verhuizingen of 

SSS ontgroeid en op zoek naar een 
hoger niveau. Soms vormt de nieuwe 
teamindeling de aanleiding. 

Als iemand vertrekt vanwege deze laatste 
reden vertrekt, dan heb ik daar minder 
moeite mee. Ik weet hoe intensief de TC’s 
zoeken naar alternatieven maar je kunt 
nooit iedereen tevreden stellen. Het is dan 
iemands goed recht om elders te gaan 
kijken of het gras daar groener is. Stiekem 
hoop ik dan wel dat het vertrek van korte 
duur is... 

Sowieso is het belangrijk dat iedereen 
terugkijkt op een leuke en zinvolle periode 
bij SSS en daarom misschien in de 
toekomst wel weer lid bij ons wordt of 
andere taken binnen de vereniging gaat 
oppakken.

In het bedrijfsleven wordt gestuurd op een 
gezonde verhouding tussen de instroom, 

van de voorzitter



doorstroom en uitstroom van personeel. 
Iets dergelijks heb je natuurlijk ook bij 
onze vereniging en zie je dat terug bij de 
teams. De instroom wordt gevormd door 
de aanmeldingen die we binnenkrijgen, de 
doorstroom wordt gestuurd door de TC’s 
en de uitstroom overkomt ons zoals o.a. 
hierboven omschreven. Het is een natuurlijk 
proces.

En toch blijf ik het lastig vinden als leden 
afhaken of zelfs erger, niet meer onder ons 
zijn.
Zo denk ik nog regelmatig terug aan Rijk 
Kelderman die abrupt uit het leven werd 
weggenomen. Hij hoorde bij ons en gaf 
kleur aan de vereniging. Zijn inzet als 
supervrijwilliger was onbetaalbaar.

Een andere vrijwilliger die afstand neemt 
van SSS, maar gelukkig nog regelmatig 
aanwezig zal zijn, is Harald van der Sloot. 
Jarenlang heeft hij zich binnen - en buiten 
het veld ingezet voor SSS en de Stichting 
Topvolleybal Barneveld en daarmee een 

onuitwisbaar stempel op het volleybal 
in Barneveld gezet. “Het is goed zo” liet 
hij mij weten na afloop van zijn laatste 
competitiewedstrijd.
En zo heb ik meer afmeldingen langs 
zien komen van leden met een rijke 
volleybalhistorie die van onschatbare 
waarde voor onze vereniging is. Ik hoop bij 
iedereen dat het afscheid niet definitief is en 
dat er ooit weer een moment zal zijn dat het 
volleybalbloed weer gaat kriebelen. Weet 
dan dat je altijd weer welkom bent en dat 
we graag gebruik maken van je ervaring, 
of dat nu in het veld of buiten het veld is als 
trainer, coach, scheidsrechter, commissie- 
of bestuurslid.

De competities zitten er weer op en we 
bereiden ons alweer voor op het komende 
seizoen. Ik wens iedereen een hele fijne 
vakantieperiode toe! 

Groet, Gert Dekker



Hoe ben je bij SSS gekomen? Via mijn zussen
Hoogtepunt in het volleybal: Tweede plaats op Open Club met de jongens A
Dieptepunt: Tweede plaats op Open Club met de jongens A, was liever eerste geworden
Opleiding/beroep: Operationeel Manager bij Bos Trailer Barneveld
Kleding in het weekend: Ligt eraan wat ik ga doen die dag
Positieve eigenschap: Het glas is altijd halfvol
Negatieve eigenschap: Soms iets te eigenwijs

Hobby’s (naast volleybal): biertje drinken met vrienden 
of ons appartement steeds iets mooier maken
Favoriete eten: Gebraden kip
Krant: Barneveldse Krant
Laatst gelezen boek: Donald Duck pocket
Goede film: Gladiator
Welk liedje hoor je graag in de kroeg? Ik heb eigenlijk 
een hekel aan stappen, dus ik sla deze over.
Ideale vakantie: Zon, zee strand met een beetje cultuur
Met wie zou je een avondje uit willen gaan? Koning 
Willem-Alexander
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team/trainer: Hans 
Wagensveld

Omschrijf jezelf in één woord: Hanno
Welke goede daad heb je laatst verricht? Doorgebeld naar Rijkswaterstaat dat een 
vrachtwagen spanbanden verloren was die midden op de snelweg lagen.
Hekel aan: mensen die liegen
Waar let je op bij je eerste ontmoeting? Ogen, want die spreken boekdelen
Wat Wie vind je sexy? Mijn vrouw
Welk dier zou je willen zijn? Zeearend, lekker op de wind zweven en de aarde van boven 
bekijken
Droom/wens: Bed & Breakfast beginnen
Mooiste/leukste ervaring: Werkvakantie in Kenia in 2015
Waar hecht je waarde aan? Eerlijkheid
Waar word jij blij van? Omgang met mensen
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou verbeterd kunnen worden? Ik 
vind het eigenlijk heel prima gaan zo!

“ik zou wel 
een avond 

uit willen met 
koning willem-

alexander”

HANNO VAN MAANEN, HEREN 5

Leeftijd: 24 jaar
Lengte: 188 cm

Hoeveel jaar lid: 15 jaar
(verdeeld over twee periodes)

 INTERVIEW MET....                 HANNO



Heren 5 in het nieuw
Praktijk voor fysiotherapie en revalidatie 
Medifit, Eeterij De Hebberd en Rijnders 
Sport hebben de handen ineengeslagen 
om de mannen van SSS Heren 5 van 
nieuwe trainingspakken en inloopshirts 
te voorzien. “Het enthousiasme van deze 
sporters is fantastisch. Het is erg leuk om 
als ondernemers op deze manier samen te 
werken.”

Op de foto het team met de sponsors: Arjan 
de Bruin (Medifit), Ronald Uyterwaal (Medifit), 
Albert Hoekendijk (De Hebberd) en Fred 
Rijnders (Rijnders Sport).

Op de foto van links naar rechts, voorste 
rij: Albert Hoekendijk (De Hebberd), Wilbert 
Dekker,  Rick Adriaanse, Hans Wagensveld, 
Aart Jongejan en Rick van Ginkel. Middelste 
rij: Jeroen Wieringa, Arjan de Bruijn (Medifit), 
Arjan van Laar, Jochem van de Craats, 
Hanno van Maanen en Ronald Uyterwaal 
(Medifit). Achterste rij: Mats Vroon, Zen 
Rozenberg, Ruben Stam en Wesley van 
Woudenberg.

Gelderse Verleiding groot succes
Ook dit jaar was de actie met de Gelderse 
Verleiding een groot succes. Echte Bakker 
van der Veer heeft ruim 700 doosjes met deze 
Barneveldse Lekkernij voor SSS gemaakt.

De activiteitencommissie heeft samen met 
alle leden maar liefst 1300 euro weten op 
te halen met deze actie. Dit jaar zorgde de 
AC ervoor dat niet alleen SSS-leden deze 
lekkernij konden bestellen. Bij de halve finale 
van de NOJK in De Meerwaarde werden ook 
Gelderse Verleidingen in CheerSSS verkocht. 
Het was een groot succes. Bedankt Echte 
Bakker van der Veer!

VAN ALLES WAT

sponsor nieuwsss



Rabobank Clubkas Actie
Jouw stem levert SSS geld op! En geeft 
jouw korting op tickets voor het EK 
Beachvolleybal!

SSS doet ook dit jaar weer mee aan 
de Rabobank Clubkas Campagne. Met 
deze campagne stelt de Rabobank een 
deel van zijn winst beschikbaar voor de 
ondersteuning van lokale verenigingen 
en stichtingen. Omdat de Rabobank een 
coöperatie is, bepalen de leden hoe de 
verdeling van dat geld gaat plaats vinden.

Momenteel heeft Rabobank Gelderse Vallei 
18.000 leden en daar zitten vast ook al een 
aantal SSS-ers bij. En wellicht ben je ook 
al lid van de Rabobank. Dan kan jij straks 
je stem uit gaan brengen op SSS zodat wij 
als club meer geld gaan ontvangen van de 
Rabobank.

En met dat geld kunnen we meer doen voor 
onze club!

Maar… mag jij eigenlijk wel stemmen?

Want ben je wel lid van de Rabobank...? Als 
je klant bent van de Rabobank, ben je niet 
automatisch lid. Maar als je nog voor 21 mei 
lid wordt van de Rabobank, krijg je nog de 
kans om mee te stemmen. Iedereen die 16 
jaar of ouder is, kan lid worden van de bank, 
dat kost niets en is super eenvoudig. Het 
kost je letterlijk 1 minuut om lid te worden, 
maar die ene minuut kan voor SSS heel 
waardevol zijn.

Dus ben je klant van de Rabobank, maar nog 
geen lid, klik dan snel nog even op deze link:
https://www.rabobank.nl/particulieren/
leden/lid-worden/

Naast dat je als lid van de Rabobank je 
stem op SSS kunt uitbrengen levert het 
lidmaatschap van de Rabobank ook wat 
leuke voordelen op. Bijvoorbeeld met korting 
naar het EK beachvolleybal deze zomer! Wil 
je daar meer over lezen kijk dan even hier:
https://www.rabobank.nl/particulieren/
leden/ 

Van 28 mei tot en met 11 juni kan je je stem 
uitbrengen. Hierover krijg je t.z.t. bericht.

Stem op ons!

VAN ALLES WAT

sponsor nieuwsss

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/


SSSNERTTOERNOOI 

PARTY
de Meerwaarde

7,50 p.p. 

12:00 start   Aanmelden vóór 13 mei 
   via    sssnerttoernooi@ 
             sss-barneveld.nl  

     

Bij slecht weer, 
zaalschoenen mee

Vanaf 11:30 
inschrijven

met: 
- voor- en achternaam 
- team 
- evt. naam introducé 
- BBQ ja/nee 

Sportcentrum 
(incl. BBQ)



Nog maar een maand geleden kwamen 
wij op maandagavond bij elkaar. We 
konden allemaal zien wat er gebeurde in 
de NEVOBO app…. Het zou nog kunnen. Na 
maanden lang 4e of 5e staan, moesten we 
die top 3 wel kunnen halen. Voor de tweede 
plek gaan we knokken! Dan kunnen we 
misschien nog wel promoveren. We hebben 
er erg hard om gelachen. Stel je voor dat 
we onze één-na-laatste wedstrijd, tegen de 
nummer 1, winnen met 4-0. Dan staan we 
gelijk en kunnen we kampioen worden…. 
Ach nee joh, we moeten wel realistisch 
blijven… Maar je weet het maar nooit. Het is 
een thuis wedstrijd. 

12 april op een donderdagavond om 19.00 
speelden we vurig en gretig. We wilden 
het niet zomaar opgeven. Alles leek ineens 
mogelijk toen we de nummer 1 weg 
speelden met 4-0. Wij kunnen kampioen 
worden! Maar ook nog derde…

Ruim een week later speelden wij onze 
kampioenswedstrijd. We moesten precies 
hetzelfde spelen als Libero 4. En om de 
spanning nog maar aan te dikken, we 

hoorden pas tijdens de tweede set hoeveel 
dit precies was. 3-1 was ons minimale doel. 
En 3-1 is het ook geworden. Met knikkende 
knieën hebben we gespeeld. Met knikkende 
knieën werden we kampioen. En het enige 
wat wij toen nog konden zeggen was: 
Willem bedankt!

willem bedankt!
dames 7

Wie aan het begin van het jaar naar het bij elkaar geraapte zooitje 
van SSS dames 7 keek, had nooit verwacht dat wij kampioen 
zouden worden. Als ze het maar leuk hebben… En dat hadden 
we! Onze topcoach Willem zag het wel zitten. Een paar dames uit 
de derde klasse, nog een paar uit de vierde klasse en een handje 
vol uit de A. De eerste training was daarom ook extra bijzonder. 
Willem stelde ons drie vragen: Welke positie wil je spelen? Gaan 
we sociaal indraaien of op niveau spelen? En welk drankje wil je 
drinken na een wedstrijd. Willem dacht overal aan. En dat was 
niet voor niets. Onze coach zorgde voor het bij elkaar geraapte 
zooitje, dat nu een team is. Een gezellig team. We kennen elkaar 
en gaan voor elkaar als we in het veld staan. Dat hadden we 
zonder Willem nooit gekund.  

‘‘met knikkende 
knieën werden we 

kampioen.’’



We zijn begonnen met elf spelers en elf 
gigantische mannen shirts, waar we niet 
erg trots op waren. Sommige meiden 
konden het beter een jurk noemen. Gelukkig 
kregen we net op tijd, voordat onze rebelse 
gevoelens naar boven kwamen, oude 
damesshirts. Bovendien zijn er ook een 
paar dames gestopt en hebben we vrijwel 
het hele seizoen moeten spelen met 8 
dames. We hebben het erg moeilijk gehad 
om iedere keer minimaal 6 spelers mee 
te nemen naar een wedstrijd. Zeker als je 
weet dat we slechts 6 trainingen compleet 
geweest zijn. Het voordeel van ons tekort 
aan spelers, was het aantal sets dat we 
ook daadwerkelijk konden spelen tijdens 
wedstrijden. We zijn altijd positief gebleven, 

we geloven in onszelf en elkaar en dat heeft 
ons als team gebracht waar we nu zijn. 

Onze trouwe supporter Alwin Plat mogen wij 
natuurlijk ook niet vergeten. Met veel plezier 
hebben we hem op de tribune gezien. Soms 
nog fanatieker dan wij en oh wat waren we 
bang dat hij in het basketbalnet zou kukelen. 
Alwin, kom je volgend jaar weer kijken?

We hebben heel veel zin in volgend jaar. We 
hopen uiteraard dat we met ons hele team, 
en een beetje meer, volgend jaar een stapje 
hoger mogen spelen. We staan te popelen 
om in de derde klasse te spelen en wie weet 
gaan we iedereen het komende jaar weer 
verbazen. 

‘‘sommige meiden konden het 
beter een jurk noemen.’’



in the
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vereniging STB



Heren 1
Ivo Martinovic nieuwe trainer Advisie/
SSS

Advisie/SSS is erin geslaagd een bekende 
en zeer ervaren trainer aan te trekken. Ivo 
Martinovic, die al 27 jaar in de Nederlandse 
eredivisie actief is, neemt komend seizoen 
de technische leiding in handen bij de 
Barneveldse eredivisionist.

De 62-jarige Martinovic werkte de 
afgelopen negen seizoenen bij de mannen 
van VCV en diens opvolger VV Prins in Ede. 

Hij was in de hoedanigheid van VCV-trainer 
jarenlang een rivaal van Advisie/SSS. ,,Ik 
was twee keer verrast’’, zegt hij over de 
contacten met de Barneveldse club. ,,In 
de eerste plaats omdat ik benaderd werd 
en in de tweede plaats over de prettige 
gesprekken die ik heb gevoerd. Er is een 
klik en heb het gevoel dat ik in een hechte 
club ga werken die niet verdeeld is en 
waarin de mensen elkaar stimuleren en 
steunen. Dat spreekt me aan.’’

Carl Koetsier, bestuurslid technische zaken 
van de Stichting Topvolleybal Barneveld, 
is blij met de komst van Martinovic naar 
de nummer vijf van Nederland. ,,Wij als 
bestuur kenden hem eigenlijk niet goed, 
maar waren onder de indruk van de 
gesprekken. Ivo heeft niet alleen heel 
veel ervaring, maar ook een aanstekelijke 
manier van bevlogenheid. Ik ben ervan 
overtuigd dat hij onze spelers beter kan 
maken en ook andere mensen binnen de 
club op een mooie manier kan inspireren.’’

Martinovic zal bij Advisie/SSS 
samenwerken met Olaf Ratterman, die in 
het afgelopen seizoen ook al assistent-
trainer was.

VAN ALLES WAT

nieuwsss van de tc’s

Voorlopige teamindelingen
Op de website van SSS zijn de voorlopige 
teamindelingen voor het seizoen 2018-2019 
te vinden. Hierbij leggen alle TC’s – jeugd, 
dames en heren – de nadruk op het woord 
voorlopig. Er kan de komende tijd nog het 
nodige veranderen; blijf de site goed in de 
gaten houden.

Klik hier voor de voorlopige jeugdindeling.
Contact: jeugdtc@sss-barneveld.nl (Bert 
Glismeijer, Erika van der Veen, Bram 
Wildekamp; contactpersoon CMV: Simone 
van Essen-Nab)

Klik hier voor de voorlopige damesindeling.
Contact: damestc@sss-barneveld.nl 
(Henkjan Ebbers, Paul Boshuis)

Klik hier voor de voorlopige herenindeling.
Contact: herentc@sss-barneveld.nl 
(Gepko Hahn, Adriaan Kuiper, Jan 
Miedema).

https://sss-barneveld.nl/nieuws/nieuws-overzicht/jeugdbestuur/1147-voorlopige-teamindeling-jeugd-2018-2019
mailto:jeugdtc%40sss-barneveld.nl?subject=jeugdindeling
https://sss-barneveld.nl/nieuws/nieuws-overzicht/dames-tc/1148-voorlopige-teamindeling-dames-2018-2019
mailto:damestc%40sss-barneveld.nl?subject=Dames%20indeling
https://sss-barneveld.nl/nieuws/nieuws-overzicht/heren-tc/1145-voorlopige-teamindeling-heren-2018-2019
mailto:herentc%40sss-barneveld.nl%20?subject=Heren%20indeling


Jeugd TC

CMV 6 pakt zilver bij Regio Oost
Bij SSS volleyballen tientallen CMV-ers met 
heel veel plezier en passie. Daarbij zijn zij ook 
nog eens ontzettend talentvol. Van de drie 
CMV-teams die kampioen werden in de CMV 
Vallei, mochten er twee teams zelfs naar de 
regiokampioenschappen van Regio Oost: CMV 
team 6 en CMV team 9. Van dit team wist CMV 
team 6 zelfs de finale te behalen. Hierin werd 
helaas verloren, maar deze talentvolle meiden 
gingen wel met een mooie zilveren medaille 
naar huis.

SSS Jongens A vijfde van Nederland
Voor het derde jaar op rij bereikte de Jongens 
A van SSS de finale van de Nederlandse Open 
Jeugd Kampioenschappen. De finaleronde was 
dit jaar in het Topsportcentrum De Koog.

Het team van coach Arjen Boonstoppel was in 
een loodzware finalepoule ingedeeld. Het verloor 
van de uiteindelijk winnaar (Sliedrecht Sport) 
en verliezend finalist (Compaen). SSS sloot het 
toernooi met een overwinning op PDK Huizen af, 
waardoor het zich de nummer vijf van Nederland 
mag nemen. Een prachtig resultaat voor dit 
team met nog veel spelers die pas eerstejaars 
A-junioren zijn.

VAN ALLES WAT

nieuwsss van de tc’s

Op de foto:
Boven (v.l.n.r.): Marleen Trouwborst, 
Julia van den Toorn, Diana van de 
Fliert
Onder (v.l.n.r.): Floortje van den 
Hudding, Andrea Versteeg
(Op de foto ontbreken Aniek van de 
Waerdt en trainster Ilse de Kruijff).

Op de foto:
Boven (v.l.n.r.): Arjen 
Boonstoppel (coach), Max 
Nierkes, Robin Boekhoudt, 
Ewoud de Jong, Bram 
Berger, Josia Veenvliet, 
Jeroen Wieringa.
Midden: Mats Vroon.
Onder: Arjen Boonstoppel, 
Jelle de Boer, Delano Merfol, 
Rick van Ginkel.
Niet op de foto: Markus Held.



Ik zou het deze keer eens met jullie willen hebben over het woordje uit en zijn 
tegenovergestelde woorden. Zo kun je te maken hebben met uit en aan. Je trekt iets uit of 
je trekt het aan. Maar als je het hebt over “zij trekt het zich aan” is het andersom niet “zij trekt 
het zich uit”. De economie trekt wel aan, maar de economie trekt niet uit.

Een andere tegenstelling met uit is in. Je gaat er in of je gaat er uit. Je slaapt in en je slaapt 
uit en je gaat het weekend in, maar je gaat ook in het weekend uit. Je draait een lamp in of 
je doet hem uit. Soms kom je er ook lastig achter of het nu echt in of uit is ( bal op of naast 
de lijn). Lastig is het ook als twee mensen van beiderlei kunne bewegingen maken als zijnde 
gehuwd: Heeft zij hem er dan in of hij? Een heikel probleem. Hier komen we in deze column 
zomaar niet uit. Maar dit terzijde.

Een derde contradictie van uit is thuis. En daar komen we op meer verenigingsterrein. Want 
we spelen jaarlijks onze competitiewedstrijden voor de helft thuis, maar ook uit. Thuis in 
onze eigen, riante, hoge, vertrouwde, verende, (soms te) warme Meerwaarde. Want wat 
zijn we bevoorrecht, hé, als je het land intrekt en op sommige slecht verlichte, krappe, lage 
zaaltjes met een rampenvloer terecht komt. En om over de kantines maar te zwijgen. Niet 
overal, maar toch…….

Met het team, waar uw stukjesschrijver mee optrekt, komen we nogal eens in de 
(Flevo)polder. Minimaal een uurtje rijden. En een uurtje terug. Als je tenminste rond het 
middernachtelijk uur snel op de uitvalsweg uitkomt. Gelukkig biedt navigatie tegenwoordig 
vaak vlotte uitkomst. Hoewel: Wegomleggingen hebben er inmiddels wel al een keer voor 
gezorgd, dat we pas de volgende dag weer op Barneveldse grond terugkeerden.

Het wordt doorgaans als een voordeel beschouwd, als je thuis speelt. Je hebt dan 
(tenminste de wat lager spelende teams) ook een eigen” thuisfluiter” op de bok. Niet dat het 
wat uitmaakt in objectiviteit hoor, alhoewel….. Een uit-fluiter is over het algemeen minder op 
jouw hand, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat wat minder behaalde resultaten soms 
wat te makkelijk op de scheids worden afgewend. En het maakt meestal niets uit in de 
uitslag. Je verpest er alleen je eigen spelplezier mee en dat van de scheids van dienst (kan 
ik uit ervaring melden). Proberen niet te doen dus! Hebben we dat? Mooi.

Ja mensen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. 
Dus toch nog 1 keertje Dames 7. Dat zijn Wianka, 
Jasmijn, Lysanne, Francis, Ilse, Esmée, Sabine en 
Tessa. Acht mooie jonge vrouwen, aan wie mijn alter 
ego dit jaar leiding mocht geven als trainer en coach. 
De kleinste seniorenselectie van SSS. Niet zelden 
getraind met 4, 5 of 6 personen. Maar wél iedere 
week getraind in een prima sfeer. In een qua privé 
rampenjaar van de trainer waren zij zijn wekelijkse 
lampjes in het donker. En waar belonen deze kanjers 
mij en de vereniging op 21 april mee? Met een 
onvervalst en zwaar bevochten Kampioenschap!!! 
Als enig seniorenteam van SSS!! Hoe trots kan een 
mens zijn. 
 

UIT



Schrijf je nu met korting in voor Advisie Volleybalschool 
2018/2019! Het huidige seizoen van de Advisie Volleybalschool is 
nog niet ten einde, maar we zijn al druk bezig met de organisatie 
en planning van het nieuwe seizoen.

We zijn alweer druk in de weer met nieuwe toptrainers, waaronder Ivo Martinovic (nieuwe 
trainer van SSS Heren 1). Meer informatie hierover volgt. De trainingstijden liggen opnieuw 
tussen 17.00 en 21.00, maar de definitieve tijden zijn afhankelijk van de inschrijvingen en 
worden dus later bepaald. In het nieuwe seizoen gaan we eerder van start (in september), 
waardoor we meer trainingen kunnen aanbieden. Hierdoor gaat het inschrijfgeld wel iets 
omhoog, van € 225,- naar € 235,- euro. Maar, je krijgt hier een aantal extra trainingen voor 
terug.

We bieden echter een Early Bird Actie aan voor 
de vroege ‘vogels’ onder ons: schrijf je voor 1 juli 
2018 in voor het nieuwe seizoen van de Advisie 
Volleybalschool, en betaal slechts € 225,-. Je 
betaalt dan dus het oude tarief, maar krijgt hier 
meer trainingen voor terug!

Ben je al lid* van de Advisie Volleybalschool en 
wil je ook volgend jaar weer meedoen? Dan 
krijg je nog meer korting! Meld je voor 1 juli 
aan en de inschrijfkosten zijn slechts € 210,-. Je 
betaalt € 15,- minder dan dit seizoen, maar kan 
meer trainingen volgen.

*Leden van de Volleybalschool zijn deelnemers 
die officieel lid zijn, minimaal een week voor 
publicatie.

EARLY BIRD ACTIE

advisie volleybalschool

Inschrijfgeld nieuwe seizoen 
+/- 30 trainingen
Normaal tarief  € 235,-
Early Bird    € 225,-
Early Bird huidig lid € 210,-
Aanmelden voor het 
nieuwe seizoen kan via dit 
inschrijfformulier.
Vragen? Stuur dan een mailtje naar 
info@advisievolleybalschool.nl. 

Mensen, we gaan er ook volgend seizoen weer een mooi sportjaar van maken, kunnen we 
dat afspreken? Iedereen veel plezier met onze favoriete sport. En geniet van je vakantie.
En als je tot het eind bent blijven lezen, dan heb je dit stukje nu UIT.

Blijf intussen allemaal gezond en tot een volgend keer.

Naschrift: Al lijkt het al weer heel lang geleden, maar ik wil toch op deze plaats nog een 
laatste groet brengen aan een van mijn (laatste?) vaste lezers en spaarzame fans van mijn 
column en mijn leermeester van het scheidsrechtersambt, Rijk Kelderman: Rust zacht, Rijk.

 

 

Waterman

https://advisievolleybalschool.nl/inschrijven-volleybalschool
https://advisievolleybalschool.nl/inschrijven-volleybalschool
mailto:info%40advisievolleybalschool.nl?subject=


kampioenen
2017/2018 

CMV TEAM 9

MA2 CMV TEAM 7

CMV TEAM 6



Het seizoen is afgelopen, maar niet getreurd. De komende maanden 
kunt u nog door blijven spelen tot de start van het nieuwe seizoen, 
op het gras en op het zand. Natuurlijk met de jaarlijkse afSSSluiting: 
het SSSnerttoernooi op zaterdag 26 mei. Daarnaast zijn er vele 
beachvolleybaltoernooien, georganiseerd door de Nevobo: https://
www.volleybal.nl/beachvolleybal/zelf-beachen. 

Hieronder een overzicht van enkele toernooien in de regio.

TOERNOOIEN

agenda

Knollenveldtoernooi
Datum: 19 mei 2018
Locatie: Het ‘Knollenveld’ (Voorthuizen)
Info: http://www.sdsvoorthuizen.nl/
knollenveldtoernooi/index.php 

Op 19 mei 2018 wordt voor de 35e 
achtereenvolgende keer S.D.S. 
buitentoernooi voor de georganiseerd. 
Dit jaar afsluitend met een liveband en 
BBQ.

Net als voorgaande jaren kunnen teams 
op alle niveaus zich voor het 6 tegen 
6 toernooi inschrijven. Jeugdteams 
spelen in een apart toernooi. Ook zal er 
dit jaar weer een 3 tegen 3 toernooi op 
de beachvolleybalvelden plaatsvinden. 
Vanwege het beperkt aantal velden is 
dit bedoeld voor herenteams vanaf de 
promotieklasse en damesteams vanaf 
de 1e klasse. 

Barneveld Beach Open
Datum: 21-23 juni 2018
Locatie: Theaterplein (Barneveld)
Info: http://barneveldbeach.nl/ 

Op initiatief van Bart van Garderen (trainer 
SSS Dames 1) en Jordi Duits (oud-SDVB) 
krijgt Barneveld voor drie dagen een 
volleybalstrand. Met 400 kuub zand wordt het 
grootste deel van het Theaterplein volgegooid 
met zand, voldoende voor vier velden. 

Hierop moet op 21, 22 en 23 juni 
Barneveld Beach Open plaatsvinden. 
Voor donderdagavond staat een recreatief 
beachvoetvolleytoernooi op het programma, 
op vrijdagavond een beachvolleybaltoernooi. 
Zaterdag overdag is er een toptoernooi, 
waarvoor topspelers uit het hele land worden 
uitgenodigd.

SSS heeft zich als partner aan dit 
evenement verbonden. Inschrijven voor het 
beachvolleybaltoernooi is helaas niet meer 
mogelijk. Vanwege de massale belangstelling 
is het deelnemersveld ‘vol’.

http://www.sdsvoorthuizen.nl/knollenveldtoernooi/index.php%20
http://www.sdsvoorthuizen.nl/knollenveldtoernooi/index.php%20
http://barneveldbeach.nl/%20%0D


Renswouw
Datum: 9 juni 2018
Locatie: Sporthal De Hokhorst (Renswoude)
Info: http://www.renswouw.nl 

Renswouw geeft het jaarlijkse 3-tegen-3-
beachvolleytoernooi en het eindfeest een 
iets andere wending. Het tweede herenteam 
organiseert op zaterdag 9 juni eenmalig een 
indoor beachvolleybaltoernooi in Sporthal 
De Hokhorst. 

De sporthal wordt omgetoverd in een 
beachhal. Dit is een ‘once in a lifetime 
experience’, aldus Renswouw. Vanaf 15.00 
uur is het beachvolleybaltoernooi voor alle 
niveaus. De dag wordt afgesloten met een 
beachparty met muziek en een cocktail bar.

Inschrijven kan via de website van 
Renswouw: klik hier.

VoKo Beach 2018
Datum: 30 juni 2018
Locatie: Krollerweg 11, Kootwijkerbroek
Info: https://www.voko-kootwijkerbroek.nl 

Zaterdag 30 juni is de twintigste editie van 
het VoKo Beachvolleybaltoernooi. Aan de 
Krollerweg 11 in Kootwijkerbroek zal er in 
drie categorieën gevolleybald worden: heren, 
dames en mix.

Heren: drie personen (recreanten of 
gevorderden)
Mix: vier personen, waarvan minimaal 
twee dames in het veld (recreanten of 
gevorderden)
Dames: drie (gevorderden) of vier 
(recreanten) personen

Inschrijven kan tot 16 juni via de website: 
klik hier. De kosten zijn 30 euro per team.

http://www.renswouw.nl
http://www.renswouw.nl/2018/03/indoor-beachvolleybal-organised-by-renswouw-heren-2/
https://www.voko-kootwijkerbroek.nl
https://www.voko-kootwijkerbroek.nl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D140%26Itemid%3D120


redactie: gepko hahn
vormgeving: judith raggers - kuiper


