
“Ik dacht het meestal beter te weten
dan de scheidsrechter”

N
a een verhaal van onze voorzitter in de eerste nieuwsssflitsss kreeg ik het verzoek om wat
over mezelf te vertellen in de tweede editie. Mijn eerste stappen op het volleybalgebied heb
ik ooit in mijn geboorteplaats Lunteren gezet. 

Mijn jongere broertje ging daar bij DOS spelen en ik besloot om
met hem mee te gaan Later ben ik daar ook gaan spelen en
kwam ik in het tweede terecht (meer teams hadden ze niet),
waar ik met veel plezier speelde. Na een aantal seizoenen
maakte ik daar de overstap naar het eerste (derde klasse), wat
in 1981 werd onderbroken doordat ik in militaire dienst moest.
Daar kreeg ik de mogelijkheid om een half jaar naar Libanon te
gaan om als Unifiller te dienen. Daar was ik gestationeerd op
het hoofdkwartier in Naquora en regelmatig werd daar samen
met een stel Ieren tegen een balletje geslagen. Na terugkomst pakte ik het volleybal weer op en
kwam ik in het eerste te spelen. In het veld was ik een etter en dacht ik het meestal beter te weten
dan de scheidsrechter en al snel kreeg ik te horen “als je het zo goed weet, waarom ga je dan niet
zelf fluiten”, dat heb ik gedaan en dat doe ik nu nog steeds.
In 1984 viel er aan het eind van de competitie iets voor, waardoor ik besloot om weg te gaan bij DOS
en de overstap te maken naar SSS. Voor het fluiten had deze over stap tot gevolg dat ik meer teams
mocht fluiten en ik kan mij nog herinneren dat ik het ontzettend spannend vond dat ik de meisjes
A1 mocht fluiten, waarin op dat moment de zusjes Abraham speelden.
In het seizoen 1990/1991 bezocht ik een wedstrijd van de dames van SSS en het viel mij op dat er
enkele zaken niet goed geregeld waren en natuurlijk kon ik mijn grote mond niet houden. De toenmalige
coach, Peter Haaisma, sprong hier meteen op in en vroeg of het niets voor mij was om dit op te
pakken. Ik wilde hier nog even over nadenken en meldde hem later dat als de dames hiermee akkoord
gingen dit wel wilde doen. Bij de volgende training ging ik er heen en wat me daarvan bij gebleven is,
was een opmerking van Sandra Abraham: “Je bent toch geen gluurder?” Daar stond ik toch even met
mijn mond vol tanden. Sinds die tijd loop ik nog steeds rond als ‘regelteef’ bij dames 1. Sindsdien heb
ik nog allerlei zaken gedaan binnen de vereniging, maar dat is te veel om hier te vermelden.
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We hebben ontzettend veel leuke reacties gehad op de allereerste Nieuwsssflitsss! 
Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee en een teken voor ons om op deze
manier door te gaan. Wil jij ergens op reageren? Of heb je een goede tip voor ons? 
Alles is welkom! Mail je reactie naar nieuwsssflitsss@live.nl
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Mijn complimenten!!!!!

Een hele mooie nieuwsssflitsss. 

Mirella

Hey NieuwSSSflitSSSers,Ziet er goed uit!!!Leuk verslag van de Kick-off(die ik helaas miste...had mijn eigen feestje... jarig...)Groetjes Jolanda

Ziet er erg goed uit
de nieuwsflits, proficiat.Guus
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Wat een ontzettendegave nieuwsflits.
Echt heel veel complimenten

voor jullie allemaal. 
Groeten, Geert-Jan Welink



ZATERDAG 30 JANUARI 2010
FEESSST IN SAMSAM

Georganiseerd door onze eigen A-jeugd!

‘STOUT IN HET OERWOUD’

ZATERDAG 10 APRIL 2010
HET OFFICIËLE 50-JARIG JUBILEUM

Houdt deze dag alvast vrij!

ZATERDAG 12 JUNI 2010
HET SSSNERTTOERNOOI

(special edition)
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WALL OF SSS-FAME

Z
aterdag 10 april 2010 bestaat onze club 50 jaar en dat willen we natuurlijk met elkaar en ook
een beetje met de buitenwereld vieren! Daarom zal SamSam dit jaar helemaal vol hangen met
groot SSS-talent! 

Jullie hebben het misschien al wel gezien, want Dames Trim beet het spits af. Hun creatie hangt al
een tijdje in de kantine en trok al veel bekijks. Ook de meiden van Dames 1 en 2 zijn sinds kort te
bewonderen! Wil je weten hoe de speelsters van Dames 1 er vroeger uitzagen? Of benieuwd waarom
Henk-Jan Ebbers vrouwen is gaan trainen? Neem dan snel een kijkje in kantine.
Maar SSS heeft natuurlijk nog veel meer talent, dus we zijn dan ook erg benieuwd naar de rest van
jullie creaties! En het leuke van alles is, dat jullie helemaal zelf mogen weten hoe jullie het kunstwerk
in gaan vullen! Dus creatievelingen, barst los en maak er wat moois van! Zodat SamSam binnenkort
beschikt over een echte ‘Wall of SSS-fame’. Aan het eind van dit jubileumjaar wordt een prijs uitgereikt
aan het team dat het mooiste, leukste en origineelste kunstwerk heeft gemaakt. Dus nog een reden
om snel aan de slag te gaan! Jullie kunnen jullie mooie kunstwerken inleveren bij de activiteiten-
commissie! Heel veel succes! (De teams die nog geen wit doek hebben ontvangen; even geduld,
want ook jullie mogen binnenkort jullie creatieve talenten erop los laten gaan!)



Oliebollen

D
ozen vol heerlijk ruikende oliebollen verwelkomen de dolenthousiaste verkopers die zaterdag
14 november vroeg in de morgen de SamSam binnen komen strompelen. Het is nog vroeg
dus de meeste zien er nog niet echt al te wakker uit. Maar zodra de lijstjes met straten

verdeeld worden lijkt iedereen tot leven te komen. Zo snel mogelijk worden de oliebollen ingeladen
en zijn de meeste verkopers weg. 

Ook wij gingen op pad met een kofferbak vol heer-
lijk geurende oliebollen. Zo vroeg kon je nog goed
merken dat de meeste mensen nog sliepen of in
ieder geval nog niet helemaal wakker waren. Maar
met het enthousiasme dat de eerste verkochte zak
opleverde, hebben we twee keer een kofferbak leeg
kunnen verkopen! 

Gelukkig was ik, met mijn kleine autootje, niet alleen.
60 hulpvaardige SSS’ers hebben deze dag mogelijk
gemaakt. Het was opvallend dat er van de hogere
heren- en damesteams niet veel mensen waren.
Gelukkig werd dit gemis helemaal goed gemaakt
door de aanwezigheid van de voltallige meiden C1.
Goed bezig meiden!

In het totaal zijn er behoorlijk wat zakken verkocht; van
de 850 gebakken zakken zijn er 30 niet verkocht. 
Wat betekend dat we samen 5740 oliebollen weggewerkt
hebben! 
De opbrengst van twee dagen harde arbeid is de moeite
waard. Het totaalbedrag wat we verdient hebben is ruim
€ 3000,-. euro.

Iedereen die meegeholpen heeft: van harte bedankt! 
Ook Bielderman Koetsier Assurantie Adviseurs 
en Bakkerij De Vries bedankt, 
zonder die hulp was het nooit zo’n leuke dag geworden.



“Ik merk in het veld niet eens
dat het mijn broer is”

N
iet alleen voor de club is het een speciaal jaar, nu zij 50 jaar bestaat. Ook voor twee mannen
uit het eerste is het een bijzonder seizoen. De broers Bart (21) en Maarten(19) van Garderen
mogen dit jaar voor het eerst samen deel uitmaken van eerste mannen team van SSS.  

Voor het eerst in hun volleybalcarrière spelen de mannen samen
in een team. Je zou misschien denken dat gaat toch nooit goed,
maar niets is minder waar voor de twee bijna onafscheidelijke
broers. Bart: “Eerst dacht ik dat het misschien wel moeilijk zou
zijn, maar dat is het helemaal niet. Het is juist hartstikke leuk!”
Ook voor Maarten is het geen probleem. “Het voelt gewoon
normaal. Ik merk in het veld niet eens dat het mijn broer is”.

De mannen, die naast een volleybalveld ook nog een huis in Koot-
wijkerbroek  samen delen, hadden nooit gedacht dat de twee dit
jaar al samen zouden spelen. Bart: “Ik had nooit verwacht dat we
al zo snel in een team konden spelen. Maarten speelde een paar
jaar geleden nog lang niet zo hoog als mij, maar hij is in een hele
korte tijd ontzettend goed geworden.” Ook Maarten had het niet
verwacht, maar hoopte het toch stiekem wel. “Ik heb ooit nog
eens in de SSSwammer geroepen dat ik graag met Bart zou willen
spelen en dat is gelukt!”
Beide broers begonnen hun volleybalcarrière al op jonge leeftijd
in het nabijgelegen Renswoude. Door een vriendje van de basis-
school ging Bart op 8-jarige leeftijd volleyballen. Zijn jongere
broer Maarten wilde pas later wat van volleybal weten. “Ik heb
eerst heel lang gevoetbald. Maar ik was lang en dus zeiden veel
mensen om mij heen dat ik moest gaan volleyballen. Ik ging wel
eens mee trainen met mijn vader en heb uiteindelijk toen ik
13 jaar was toch voor volleybal gekozen”. 
Drie jaar geleden kwam Maarten naar SSS en begon daar in het
tweede. Ook toen trainde hij al met het eerste herenteam mee
en mocht hij regelmatig mee met de wedstrijden. Een jaar later
kreeg hij een vaste plek in het team en nu is hij een van de vaste
basisspelers. Ook oudere broer Bart is geen onbekende voor SSS.
Op 15/16 jarige kwam ook hij naar SSS. Uiteindelijk wilde hij graag
hogerop en koos voor de club HVA uit Amsterdam dat toen al
meespeelde in de A-league. 



Toch begon het vorig jaar weer te kriebelen bij Bart. “Toen de club Omniworld, waar ik vorig jaar
speelde, failliet ging, kwam ik regelmatig bij de wedstrijden van het eerste kijken. Ik dacht als ze
naar de A-league gaan, zou het wel erg vet zijn om weer bij SSS te komen spelen en nu helemaal
omdat Maarten er ook speelt.”
Op 31 oktober was de eerste thuiswedstrijd van de jongemannen. Beide konden niet wachten op dit
moment. Maarten: “Ik stond te popelen om de eerste thuiswedstrijd te spelen”. En ook Bart had er
na een paar jaar afwezigheid weer ontzettend zin in. Bart: “Ik vond het echt leuk om weer bij SSS
thuis te spelen. Eindelijk weer thuis! Als het ergens leuk is om thuis te spelen is het bij SSS. Je kent
veel mensen en iedereen komt altijd bij elkaar kijken. Er heerst hier een echt clubgevoel!”
Voor de jonge broers was de eerste thuiswedstrijd nog eens extra speciaal, omdat tegenstander
HVA voor beide een bekende is. Bart: “Het was wel leuk, omdat ik natuurlijk twee jaar bij die club
gespeeld heb. Ook Maarten kent de jongens goed. Maarten:”Ik heb met een paar van hen bij jong
oranje gespeeld en het zijn ook vrienden van me. Ik wilde daarom wel erg graag goed tegen hun
spelen, maar zenuwachtig was ik absoluut niet”.  
Helaas konden de mannen de eerste thuiswedstrijd tegen HVA niet omzetten in een overwinning.
De wedstrijd ging uiteindelijk verloren met 3-1, wat helaas geen punten voor het eerste herenteam
betekenden. Toch waren de broers na afloop niet helemaal ontevreden over het resultaat. Maarten:
”Natuurlijk ben je niet blij met het resultaat, maar er stond, met twee geheel nieuwe spelers, wel een
team na zo’n korte tijd.”
Of de twee ook in de toekomst nog samen zullen spelen, is ook voor hen nog onduidelijk. 
Eventuele dromen in hun verdere volleybalcarierre zijn er wel. Zo hoopt Maarten ooit nog eens in
het buitenland te mogen volleyballen. Bart houdt het daarentegen liever iets dichter bij huis. Bart:
”Ik wil ooit met SSS kampioen worden in de A-league!” 

Geboren
Op zaterdag 21 november is bij Barbera
en Jasper van Schaik een jongetje geboren.
Wout Jan is hun eerste zoon. 

Waarschijnlijk zitten moeder en zoon binnen-
kort een keer bij Barbera’s oude team,
Dames 2, op de tribune. Dan kunnen we
hem allemaal bewonderen.

Mama Barbera hoopt in het nieuwe jaar
weer te gaan ballen bij de huidige koploper
in de 1e klasse, Dames 3.



MINI VIPS

D
e mini’s van team 5 hebben tijdens de tweede thuiswedstrijd van Heren 1 de avond van hun
leven gehad. Zes leuke, gezellige meiden bij elkaar mochten namelijk vanuit de skybox naar
de wedstrijd kijken en werden daarbij als echte VIPS behandeld. 

Tessa, Joëlle, Heleen, Annemiek en Elianne mochten allemaal met hun vriendin Lisa mee, omdat haar
ballon tijdens de Kickoff helemaal in België belandde. Lisa won daarmee een VIP-arrangement die
zij op 14 november samen met haar teamgenootjes in ontvangst nam.
De meiden werden onthaald met een speciale VIP-kaart waarmee alleen zij toegang kregen tot de
skybox. In de skybox stond van alles voor de meiden klaar. Pepernoten en spekjes voor onder de wed-
strijd en natuurlijk iets om de mannen van het eerste mee aan te kunnen moedigen, want deze VIPS
kwamen natuurlijk wel voor de overwinning.
Aan het begin van de wedstrijd werden de meiden speciaal voorgesteld aan het publiek door onze
eigen speaker en daarna barstte het feest echt los bij de meiden. De meiden zongen de hele
wedstrijd door en hebben geen minuut stil gezeten. Terwijl ze mannen aanmoedigden werden de
meiden geheel verzorgd. Drinken stond voor ze klaar en ook de bitterballen mochten natuurlijk niet
ontbreken. Door al het zingen en springen steeg ook de temperatuur in de skybox en dus kregen de
vips tot slot ook nog een lekker ijsje om weer wat af te koelen. 
Tijdens de derde set werden de mannen nog even extra aangemoedigd. Vooral Pieter had tijdens
deze wedstrijd extra fans. In de skybox hoorde je dan ook regelmatig: “Pieter moet erin olé olé!”. 
Helaas ging de set verloren en daarmee was de wedstrijd afgelopen. Dat was even balen voor de meiden!
Maar ze hebben alle zes de hele avond ontzettend veel lol gehad. “Het was echt héél leuk! Dit zouden
we wel elke week willen!”, aldus Lisa, Tessa, Joëlle, Heleen, Annemiek en Elianne. 
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Krantenknipsels, foto’s en misschien zelfs lokken haar… 
Heeft u ze nog, na 50 jaar?

W
ij zijn op zoek naar alle foto’s, krantenknipsels en films die ooit gemaakt
zijn van 50 jaar SSS. Hier worden prachtige collages van gemaakt die in
de SamSam komen te staan. 

Het materiaal kan ingeleverd worden bij:
Jan en Pea Miedema

Amersfoortsestraat 60, 3771 CK Barneveld, tel. 0342- 414316 
miedema.1@orange.nl

We snappen dat u uw plakboeken en foto’s liever niet kwijt wilt. Lever ze daarom alleen
in wanneer ze van naam en adres voorzien zijn. Op die manier komt al het materiaal
weer bij de rechtmatige eigenaar terug wanneer de borden opgeruimd worden.



KICK SSS T-SHIRTS
Waarschijnlijk heeft bijna iedereen al zo’n geweldig prachtig Kick-SSS shirt. 
Maar voor de mensen onder ons die nog geen trotse eigenaar zijn, is er goed nieuws:
Ze zijn nog niet uitverkocht! 

DE VOLGENDE MATEN ZIJN NOG BESCHIKBAAR:
122/128, 134/146, 152/164, S, L, XL

Dus, wees er snel bij want OP=OP! 
Bestellen kan bij Cisca van der Sloot, tel. 0342-420240.
Je kunt je bestelling ook doormailen naar: kickoffsss@live.com
Afhaaladres: Piersonlaan 6 (vlakbij de Oosterboshal).

Kindermaten zijn e 7,50 en de rest e 9,-.



UIT DE OUDE DOOSSS

’96/’97

Staand: Martin van der Spoel, Gerard de Boer, Michiel Bakker, Joost Zijlstra, Wouter Bouwman, Hans van Dijk,
Evert van Garderen. Zittend: Gert-Jan Kieft, Minggoes Lekatompessy, Jarno Timmerman, Age Baanstra,
Norman Abraham. Op de foto ontbreken Vincent Bakker en Gerrit Harmsen.

Heren 1

Dames 2

Staand: Conny Kuijt, Marjolein Kraak, 
Hilde Bonestroo, Mirelle Kraak, 
Hanneke Jansen, Ronald van der Lubbe

Zittend: Christine Jansen, 
Edith van der Woerd, Evelien Donkersteeg,
Trudy Veldhuis, Erna de Vaal



’96/’97

Heren 6

MA1

Staand:
Paula van de Niet
Angelique van de Broek
Annet Timmerman
Alicia Abraham
René Erica

Zittend:
Gerjanne Snellen
Irma Duits
Yvonne Sennema
Judith Welink

Staand: Huub Burgering, 
Mark Bakkenes, Wim Minnen

Zittend: Harry Vossegat, 
Johan Pongers, Henk Bolster,
Lars van der Heijden

Op de foto ontbreekt 
Peter van Meerveld.




