
“Ik ga H1 naar de eredivisie brengen!”

W
aarschijnlijk is er niemand binnen SSS die haar niet kent. Drie jaar lang is ze manager van
Heren 1 geweest, verder zit ze in de sponsorcommissie en in het verleden heeft ze ook nog
een jeugdteam gecoacht. Voor degene die het nog niet doorheeft: het gaat hier over Melie

van ’t Land.

In 1962 maakte ze voor de eerste keer kennis met SSS, toen ze op
14 jarige leeftijd samen met Greet v.d. Berkt en Dicky Bielderman,
in de jeugd kwam spelen. Echt van lange duur was dit niet. Ze ont-
moette Jaap en ging samen met hem schaatsen. Negen jaar, een
huwelijk en twee kinderen later kwam familie Van ’t Land onze ver-
eniging weer versterken. Melie begon in dames trim maar al snel
maakte ze de overstap naar D6, waarmee ze gelijk kampioen werd.
De Barneveldse burgemeester kwam de dames huldigen. ‘Het
maagdenteam’ noemde hij ze in een jolige bui, toch een compli-
ment aangezien de meeste al een stuk of twee kinderen hadden.
Alsof er tijd over was, Melie trainde en coachte destijds ook de
MB1. Tot 2003 heeft Melie gevolleybald. Maar alleen volleyballen

is natuurlijk niet het enige wat Melie kan. Naar eigen zeggen is ze een echte regelaar. In 1996 is
deze alleskunner begonnen in de sponsorcommissie. Wat toen inhield dat ze langs de winkels ging
om geld te ‘leuren’. Soms kwamen daar hele leuke dingen uit, zo was Verweij, van de drogist, een
trouwe supporter die altijd dropjes uitdeelde op de tribune. Omstreeks die tijd is de vereniging be-
gonnen met het ophangen van biljetten. In het begin was het er één, tegenwoordig hangen er 25 ver-
spreidt over het dorp.  Altijd heeft Melie zich verbonden gevoeld met het eerste heren team, dat
blijkt wel uit de enorme collectie plakboeken die ze bezit. Allemaal met evenveel zorg bijgehouden
en bewaard. Alles staat er in, wat je ook wilt weten. In 2004 werd Melie manager van het team. Vol
trots riep ze: ”Ik ga H1 naar de eredivisie brengen!” In 2007 werd dat B-league, net niet het hoogste.
Voor Melie maakt het niet uit, ze blijft apetrots. Helemaal alleen regelde ze de busjes voor het
vervoer, de vlaggers, schrijvers en tellers, zorgde ervoor dat de flesjes gevuld waren, waste de shirts
en legde de handdoeken op de teltafel. 
Sinds Jaap overleden is staat de vereniging op een lager pitje. Maar helemaal zonder de heren kan
Melie niet. Daarom zullen we haar nog vaak in de hal zien rondlopen. 
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SSSponsorloop

T
er ere van het 50-jarig bestaan van onze mooie volleybalvereniging mogen we met zijn allen
een leuk feest vieren op zaterdag 10 april 2010, heerlijk die ontspanning. Maar vóórdat die
ontspanning begint, is er natuurlijk eerst tijd voor wat inspanning… en wel in de vorm van een

SSSponsorloop!!!!

Wij roepen een ieder op om tussen 14.00 en 15.00 uur inspanning te leveren door met zijn allen een
SSSponsorloop te lopen. Als je slim bent, laat je je zoveel mogelijk voor een vast bedrag sponsoren,
dan hoeft de inspanning niet eens zo groot te zijn. Het maakt niet uit hoe je komt: als jezelf of als
totaal iemand anders, originele creaties fleuren het geheel op. Voor de mooiste creatieveling en het
meest creatieve team wordt ook een prijs weggegeven. Er zijn nog meer mooie prijzen te verdienen.
Zie hiervoor het verstrekte formulier tijdens de training.

Maar wat gaat er dan met de netto opbrengst gebeuren? 
Eigenlijk gaat alles naar een goed doel:
• 50% gaat naar de jeugdopleiding van ons aller SSS
• 50% gaat naar KiKa

KiKa staat voor Kinderen Kankervrij, een mooi doel om ons 'steentje' aan bij te dragen.

14:00 uur Rabo SSSponsssorloop
• op de klanken van de Boerenkapel

• opbrengst voor KIKA en jeugdopleiding SSS



10 APRIL=GROEN
va. 21:00 uur FeeSSSt in SamSam

voor alle leden en oud-leden

TT HH EE MM AA ::   VV AA NN DD AA AA GG   II SS   GG RR OO EE NN !!

Met muziek van DJ Adic en DJ Neigh-B
bekend van www.beatmixen.nl

& Gast-DJ’s Beus & Kiëfto

Dresscode: GROEN!!!!



Van donderdag 8 juli tot zondag 11 juli zal een meidenteam van SSS deelnemen aan het internationale
World Sports Festival in Wenen! Het festival is een internationaal jeugd sport toernooi voor de 9 meest
populaire sporten ter wereld: Rugby, basketbal, bowlen, voetbal, worstelen, zwemmen, tennis, tafel-
tennis en volleybal. Het wordt gehouden in een groots opgezet sport park, zoals hieronder afgebeeld.

Via de volleybalcontacten die Asaf heeft,
kregen wij een uitnodiging voor de
meiden en de meiden hebben op
hun beurt weer hard gespaard om de
reis per vliegtuig te kunnen maken.
Dit toernooi wordt voor de derde
keer georganiseerd en het is opgezet
als een kleine Olympische Spelen
met een begin- en slotceremonie en
met meer dan 5.000 deelnemers uit
20 verschillende landen!!

Om écht een indruk te kunnen hebben
wat ons te wachten staat, kun je kijken
op: http://www.youtube.com/user/
WorldSportsFestival

De selectie bestaat voor alsnog uit:
1. Anne Esser
2. Yanissa Gijsbertse
3. Zoë van Harskamp
4. Ellen Breedveld
5. Annelies Blanken
6. Jantine van de Beek
7. Marcella Verbeek
8. Mylène van der Sloot
9. Shanice van der Sloot

We zijn nog op zoek naar shirt sponsors of sponsors
die een bijdrage willen doen in het aanschaffen van shirts.
Contact: harald.cisca@upcmail.nl 

Uiteraard zullen we een verslag doen met leuke foto’s van deze geweldige uitdaging!



Zaterdag 19 Juni 2010

SS SS SS nn ee rr tt oo ee rr nn oo oo ii   RR ee uu nn ii oo nn !! !!
'Volleyballen met oude en nieuwe vrienden'

Dresscode voor de dag:

Alles is Oranje!!!Alles is Oranje!!!
PROGRAMMA:
9.30 uur Aanvang SSSnerttoernooi
13.30 uur Nederland - Japan on �Big Screen�
16.00 uur Finales SSSnerttoernooi
17.30 uur BBQ
21.00 uur Start feest

Deelname vanaf de B-Jeugd. Kosten voor de hele dag �excl. feest: e 5,00.

Dit jaar staat inschrijving juist ook open voor alle oud-leden. Alle �oud-SSS�ers zijn
welkom om het jubileumjaar af te sluiten. Meld je samen met je �oud-team-
genoten aan door te mailen naar: sss.actief@gmail.com
Dus zoek ze op via je telefoonboek, mail, Google, Hyves, Facebook etc... tot de 19e!



UIT DE OUDE DOOSSS

’96/’97

Staand: Eef van Diermen, Janny Janse, Pea Vliem, Miny van de Brink
Zittend: Maartje Hoonhorst, Corrie van Voorthuizen, Corry Abraham

Op de foto ontbreken: Anneke Kuipers, Dicky Bielderman en Teuni Visser.

Dames 6

Heren 10

Staand: Huco Kaasschieter, Piet Burgering,
Guus Veldhuizen, Willem Terhorst, 
Jan van Bruggen, Wim de Boer

Zittend: Eppo Luppes, Tinus Lagerwaard, 
Jan van Voskuilen



’96/’97

Heren 2

Dames Trim
Staand:
Els van Ginkel
Lenie v.d. Heijden
Jolanda van Harten
Gerlined Minnen
Karin Versteeg
Lina Jansma

Zittend:
Anneke Jesse
Jettie van de Akker
Joke van Burken
Petra  …
Gerda Davelaar
Annie Duits

Op de foto ontbreken: 
Iet van Donselaar, Alie Jansie,
Loes Kisjes, Daniëlle van Dijk,
Melie van ’t Land en Marja Verbeek.

Staand: 
Marcel Schröder, 
Laurens Versteeg, 
Willem van de Wetering, 
Jan Bielderman, 
Jan-Willem van Rheenen

Zittend: Robin Blom, 
Erwout van Wolfswinkel, 
Lars Olav Massa, 
Mark van Roekel
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FeeSSSt
zaterdag 10 april50 jaar!
in en om Sporthal Oosterbos

11:00 uur Jubileum SSSport
sportief programma voor de mini’s, B- en C-jeugd, met na afloop gratisss frietjesss!

14:00 uur Rabo SSSponsssorloop
op de klanken van de Boerenkapel  • opbrengst voor KIKA en jeugdopleiding SSS

15:30 uur VolleybalClinic
door Heren 1 & jeugd

16:30 uur Jubileumwedstrijd
Brezan/SSS all stars - SSS heren 2 (Appeal/SSS)

19:00 uur Receptie
met muziek van saxofoonquartet Barneveld

21:00 uur FeeSSSt THEMA: VANDAAG IS GROEN!
voor alle leden en oud-leden, dresscode: GROEN!!!!

met muziek van DJ Adic en DJ Neigh-B bekend van www.beatmixen.nl & Gast-DJ’s Beus & Kiëfto




