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Kopij voor de volgende SSSwammer kan tot zaterdag  maart 
ingeleverd worden bij:

Elles van der Hoef Klomperweg   PE Lunteren
Mailen naar: ellesvanderhoef@freemailnl
of aanleveren op diskette/CD in Word WP
of voor de Mac (svp altijd een printje erbij)

Expeditie SSSwammers: Willem Terhorst tel     



VAN DE VOORZITTER
Afgelopen tijd is weer zeer enerverend geweest
Het vertrek van Gert Veldhuizen in goede verstand
houding omdat hij geen synergie meer had met het
team
Klaas Kunst en Olaf Ratterman die er alles aan gaan
doen om H in de eredivisie te houden samen met de
spelers uiteraard
Ons Dames dat aantoonde door overwinningen op topteams hun
plaats te hebben gevonden in de e divisie
Kortom je kunt niet zeggen “er gebeurt nooit wat” en alles kabbelt
rustig door
Het geweldige feest in de Sam Sam toont aan dat wij op alle fronten
actief zijn
Ook de nieuwe site met gemiddeld  hits per dag is spraakmakend en
een bron van informatie voor de bezoeker Hulde aan Allert Zeggelaar!
De tribunes door vrijwilligers gemaakt geven aan dat wij over een
ledenbestand beschikken dat uniek is in Nederland
Ik kan zo nog wel even doorgaan de Marsactie die weer van start gaat
de verkoop van onze eigen huiswijn het functioneren van de Sam Sam
Mensen grote klasse ik ben trots dat ik van deze vereniging voorzitter
mag zijn
Tot slot wil ik iedereen succes wensen met de wedstrijden want de
strijd om de eerste plaatsen is weer losgebrand
Tot een volgende keer



INTERVIEW
Naam

: Inge van Koesveld

Leeftijd

:  jaar

Lengte

:

Relatie tot SSS

: speelster Dames Trim



m

Opleiding/beroep : Ambulant verpleegkundige IC verpleegkundige
Kleding in het weekend

: spijkerbroek en t shirt (casual)

Positieve eigenschap

: geduldig

Negatieve eigenschap

: geen avondmens

Hobby’s (naast volleybal) : zwemmen en lezen
Favoriete eten : chinees
Krant

: geen

Beste boek

: Robin Cook

Goede film

: The Mexican

Welke CD heb je laatst gekocht: Trance
Ideale vakantie: Vietnam
Met wie zou je een avondje uit willen gaan: met Henk Jan Held
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team: Henk Jan Held
Omschrijf jezelf in woord: uniek
Welke goede daad heb je laatst verricht?:
boodschappen gedaan voor mijn oma
Hekel aan: liegen
Waar let je op bij een eerste ontmoeting: ogen
Wat vind je sexy?: blotte mannen en mannen in spijkerbroek
Naar welk tv programma kijk je graag: journaal
Welk dier zou je willen zijn?: dolfijn
Droom/wens: een wereldreis maken in jaar
Mooiste/leukste ervaring: Vietnam
Waar hecht je waarde aan? : eerlijkheid
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou
verbeterd kunnen worden? :
Nog niet bekend want ik ben net begonnen met volleybal



CONTACTPERSONEN BINNEN SSS
VOORZITTER HOOFBESTUUR
Guus Veldhuizen Patrijzenhof    RJ Barneveld tel  



PENNINGMEESTER AD INTERIM (deze functie is vacant)
Andries Duifhuis Meulunterseweg    HN Lunteren
Tel   
SECRETARESSE
Loes Duizer Kisjes De Cotelaer    BS Barneveld tel   
VOORZITTER JEUGDBESTUUR
Jaap van ‘t Land jr Cannenburg    BJ Barneveld tel    
DAMES TC
Greet de Kruyff Roggeakker   AB Barneveld tel 



ALGEMENE BESTUURSLEDEN:
Jan Miedema Amersfoortsestraat    CK Barneveld tel   
Jan Staal Vinkekampweg   PL Kootwijkerbroek tel 

WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Wim Wijnveen Wethouder Zandbergenlaan   KV Barneveld
tel    Denk aan uw wedstrijdformulieren deze op tijd bij mij in
de brievenbus Bij thuiswedstrijden direct na de wedstrijd!
Bij uitwedstrijden een kopie voor zondag 
uur
DE BARCOMMISSIE
Rijk van Zwetselaar tel   
Freek Hebing tel    (aanmelden bardienst)
Jan Staal tel 

DE AKTIVITEITENCOMMISSIE
Jan Miedema voorzitter p/a Amersfoortsestraat    CK B’veld
Tel    E mail: miedema @hccnetnl
DE JEUGDAKTIVITEITENCOMMISSIE
Jolanda Ederveen tel   
Rijk Kelderman tel   



LEDENADMINISTRATIE
Pea Miedema Amersfoortsestraat   Barneveld tel    Hier kunt u
zich schriftelijk aan en afmelden als lid en uw adreswijzigingen doorgeven
HEREN TC
Divisie teams: Willem Held tel   
Overige teams: Jan Miedema tel   
SPONSORCOMMISSIE
Melie van ‘t Land Korenbloemstraat   GK Barneveld tel   
VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Hans de Bruijn tel  
SCHEIDSRECHTERS
Kees van Garder tel   
WEDSTRIJDSCHRIJVERS/TELLERS EN VLAGGERS
Edwin Feijen tel     Binnenkort gaan wij weer mensen een
avond instructies geven om te leren schrijven / uur en je kunt het
verdien hiermee je vrijwilligersbijdrage terug!
REDACTIE SSSWAMMERTJE
Elles van der Hoef Klomperweg   PE Lunteren tel 
E mail: ellesvanderhoef@freemailnl

 

VERSPREIDING SSSWAMMERTJE
Willem Terhorst tel   
OUD PAPIER
Jan & Pea Miedema Amersfoortsestraat   tel    Iedere eerste
zaterdag van de maand om  uur verzamelen op bovenstaand adres
MATERIAALBEHEER
Dirk Duizer De Cotelaer    BS Barneveld tel   
FLOORMANAGER HEREN
Jaap van ‘t Land sr Korenbloemstraat   GK B’veld tel   
Met behulp van deze lijst kun je vragen stellen maar vooral ook contact
opnemen om je aan te melden als je een taak wilt uitvoeren



WARME GEVOELENS
Het is nog maar amper februari en we zitten ons alweer een hersen
schudding te verzinnen waar we dit jaar als we voor een paar weken op
’t werk niet nodig zijn (alom bekend als “vakantie”) nu weer eens naar
toe zullen gaan
Moet het iets worden waar we echt langdurig kunnen uitrusten gaan
we veel of juist niks bekijken of kunnen we ons niet permitteren om
lichamelijk in te zakken en zoeken we iets sportiefs met alles wat daar
dan weer bij hoort Ik doel dan natuurlijk op het wel binnen loopafstand
kunnen bezoeken van een plaatselijke “Sam Sam” want je kunt wel een
hoop vet verbranden het zal toch ook weer een beetje moeten aankoeken
anders kennen ze je niet meer terug als je thuiskomt
Ik vind het altijd wat lastig om je zo vroeg in het jaar al proberen voor
te stellen hoe je je over een paar maanden in een paar zomerweken zult
gaan voelen op een bepaalde locatie
Het bezoeken van bepaalde websites en/of het op schoot nemen van
reisgidsen heeft dan in het begin veel weg van een aap die in een roestig
horloge zit te staren Maar langzaam beginnen bepaalde beelden toch
wat vaster op je netvlies te gaan zitten en worden keuzes gemaakt Er
wordt geboekt en tot de dag van vertrek bereiden we ons al dan niet
intensief voor op datgene waar we van hopen te gaan genieten Uw
schrijver zal zich naar alle waarschijnlijkheid gaan verpozen in het land
waar hij bekendheid geniet als Wassermann en daarbij doelt hij dan
weer niet op Oostenrijk Ik wens U tot de zomer in elk geval veel voorpret
Zoals het een grote vereniging betaamt heeft ook SSS bij wat tegenval
lende resultaten last van teleurgestelde ambitieuzen en in het (logische?)
verlengde daarvan dus last van het fenomeen “trainerswisselingen”
Vaak uitgelegd als “gelegenheid geven aan nieuwe andere prikkels”
maar eigenlijk gewoon afdruipen met de staart tussen de benen en de
ploeg achterlaten Typisch genoeg zijn er dan toch ook weer altijd mensen
die het “afgedankte zootje” willen oppakken om het niet helemaal naar
de donder te laten gaan Vaak zijn dat niet degenen die enige eigen
roem nastreven maar mensen met een bijzonder groot verenigings
hart die al hun kennen en kunnen in het belang van de club ter beschik
king stellen Met Klaas (Kunst) en Olaf (Ratterman) staan er een paar
SSS dieren voor de herenelite waar we trots op kunnen zijn En moe
ten zijn En als goeroe Toon (mag ik Toon zeggen Toon?) bereid blijkt
om zijn onmetelijke volleywijsheden met de onzen te delen maakt het



uiteindelijk niet zoveel uit dat je een keertje niet om de bovenste plaatsen
strijdt Belangrijk is dat iedereen warme gevoelens ondervindt als hij
of zij over SSS praat Zo warm als in de zomer als we met vakantie
gaan Met dit onmogelijke bruggetje wil ik nu toch maar eindigen
Ik weet niet of het erg opviel maar het moest weer van ver komen
Maar we blijven schrijven want wie schrijft die blijft zegt men
Grüsse aus Barnefeld am Bach

Waterman

VACATURE
Vanwege het vertrek van Andries Duifhuis is binnen het bestuur
een vacature ontstaan voor de functie van:

PENNINGMEESTER (V/M)
Wat houdt de functie in?
Wij zoeken een enthousiaste en energieke persoonlijkheid die soepel met
mede bestuursleden trainers en vrijwilligers kan omgaan
Naast een goed cijfermatig inzicht en gevoel voor financiën zijn goede sociale
vaardigheden noodzakelijk De penningmeester dient tevens over een goed
bestuurlijk invoelingsvermogen te beschikken aangezien de penningmeester
lid is van het dagelijks bestuur van de vereniging
Interesse?
Voor nadere informatie kun je terecht bij Andries Duifhuis (penningmeester
ad interim) tel    of bij Guus Veldhuizen (voorzitter) tel 
  

SSS WIJN
Er is nog steeds SSS Wijn te koop Maar als alle senioren
teams nou eens doos van  flessen kopen zijn we er bijna doorheen!! Het
gaat hier om droge rode en witte afrikaanse wijn (Medoc) De prijs van fles
€  en  voor €  dus een doos van  flessen is €   
De wijn is verkrijgbaar via Melie van ‘t Land (tel   ) en wordt ook bij
de thuiswedstrijden van Heren verkocht in Sporthal Oosterbos



PLOPPERDEPLOPPERDEPLOP
Zaterdag
januari; wij waren er klaar
voor zo slim als we waren wij gingen
lopen Als Plop en Kwebbel kwamen we
binnen niemand die ons herkende zelf
ons eigen team had er moeite mee Er
waren een paar mensen erg nieuwsgie
rig vooral Jan Miedema en Rens van
Rita Wie waren die vrolijke kabouters
toch? Ze keken ons diep in de ogen
(vooral Jan) Zoals gewoonlijk stond
Dames  weer uit hun dak te gaan Oh
oh wat hadden wij een lol! Vooral
toen het zigeunermeisje op de vloer
lag Dat kwam door een groot eng oud
wijf (Brand Jan) Terwijl de zeemeermin
op het biljart haar kostuum showde
konden wij zien dat het hier werkelijk
om een vrouw ging
Ondertussen ging onze Spaanse danseres heftig te keer op de dansvloer
Ook wij plopjes lieten
Autobedrijf Hoiting & Van Doorn zien dat we de kabouter
dans nog steeds beheer
Fiat
Alfa
Lancia
sten Toen tegen het
• In- en verkoop nieuwe en
eind van het feest het
gebruikte auto’s
licht weer aanging
• Onderhoud en reparatie
kwam een gefrustreerde
• A.P.K.
Rens naar ons toe
• Bedrijfsauto’s
gehobbeld om te zien
• Inbouw van radio / telefoon / navigatie/
wie er achter de maskers
multimedia
zat Bij hem ging nog
• Schadeherstel
• Autobemiddeling
niet direct het licht bran
• Lid Bovag
den maar ja soms heb je
• Lid Nationale Autopas
een beetje last van
• Enz…
nevels Al met al veel lol
Autobedrijf Hoiting & Van Doorn
en een geslaagd feest
Bellstraat 31 (t.o. Postkantoor), Ind. De Valk
3771 AH Barneveld, 0342 – 493800
E-mail hoiting-doorn@planet.nl

www.autobedrijfhoitingvandoorn.nl

Groetjes Plop & Kwebbel

VRIJWILLIGER VAN DE MAAND
Nogal eens wordt vergeten dat onze vereniging draait op vrijwilligers
Dit kan verschillende oorzaken hebben er zijn bijvoorbeeld veel vrijwil
ligers die zich voor van alles inzetten en dit niet echt zien als vrijwilli
gers werk maar als “gewoon even helpen” Ook gaat alles zo goed dat je
snel vergeet dat niet alles zomaar vanzelf gaat maar dat er veel tijd in
gestoken wordt door verschillende mensen Pas als er iets fout gaat
kom je tot de ontdekking wie een bepaalde taak heeft of iets doet voor
SSS dit is natuurlijk een negatieve manier om hier achter te komen En
aangezien er bijna nooit wat fout gaat hebben de meeste leden denk ik
geen flauw idee hoeveel mensen zich voor ons inzetten
Ik zelf wist bijvoorbeeld alleen dat Freek de tribunes had gemaakt maar
dat bleek hij toch niet alleen gedaan te hebben
Op de website van SSS staat een onderdeel “Vrijwilliger van de maand”
op deze wijze willen wij vrijwilligers nog eens extra bedanken voor hun
inzet In elk SSSwammertje zal een overzicht worden gegeven van deze
vrijwilligers Hieronder de eerste
Januari  
Cynthia Barten Simone Nab Marinda van den Brink Emma van Ee
Reden: Zij hebben meegeholpen aan de nieuwe website dankzij hen
staan de interviews er op van Heren en Dames (en het woordenboek
bij de jeugd en mini’s)
Februari  
Freek Hebing Jaap van 't Land Sr Jacco van de Beek Noes
Lekatompessy Gert Jan van de Beek (BCB) Jan Staal Rene v/d Linden
Reden: Dit is het groepje vrijwilligers waar wij de nieuwe tribunes aan
te danken hebben bij de wedstrijden van Heren 
Maart  
Wil jij iemand opgeven? Dit kan! Weet jij iemand die absoluut gekozen
moet worden mail dan naar: webmaster@sss barneveldnl (Geef ook
een korte maar duidelijke reden op) Tot nu toe zijn het elke maand
meerdere personen geweest maar het is de bedoeling dat er slechts
persoon vrijwilliger van de maand wordt Wij hopen op veel reacties!!!
Later Allert

WWW SSS BARNEVELD NL
Sinds  januari jl is de nieuwe website van SSS online Op deze site kun
je informatie en foto’s vinden van elk team Tenminste als jij dat er op
zet!! Het zou leuk zijn als elk team van (al) zijn wedstrijden een verslag
maakt zodat wij nog eens na kunnen lezen hoe het jullie verging Ook
is het leuk om de gegevens van de spelers in te vullen stel ze eens aan
ons voor (dit hoeft natuurlijk niet op een al te serieuze manier)
Op dit moment zijn de pagina’s van de MB en MB al goed gevuld en
worden er al verschillende verslagen gemaakt Wil jij dit ook doen maar
heb je nog steeds geen inlog gegevens gekregen of lukt het niet mail dan
even naar: webmaster@sss barneveldnl Hier kun je ook je foto’s naar
toe sturen SSS heeft een digitale camera wil je deze lenen om foto’s te
maken mail dan even naar bovenstaand adres
Help mee aan info
Heb jij wist je datjes? Misschien wat leuke roddelsOf
Weet jij een vrijwilliger van de maand? (meer hierover elders in dit blad)
Heb je iets voor op de agenda: activiteiten een belangrijke wedstrijd
om een kampioenschap Weet jij iets nieuws? Iemand ziek  jaar
geworden je hond teruggevonden of
Of mis je nog iets op de website? Mail je reactie!
Nogmaals het adres: webmaster@sss barneveldnl
Wij hopen dat iedereen de website leuk maakt met veel nieuwtjes
(leuke) roddels informatie of whatever Alvast bedankt hiervoor
Later Allert

SSSnerttoernooi zaterdag  juni 
Schrijf deze datum alvast in je agenda
en zorg dat je er bij bent!



DE GESTORTE
De andere kraai die kip is geworden
Hallo ik ben Marco Daalmeijer Ik ben inmiddels  jaar oud en speel
sinds dit seizoen bij SSS in het e team
Aan het eind van het vorige seizoen speelde ik bij het e van renswouw
Ik had eigenlijk al toegezegd bij het e van renswouw om daar dit seizoen
nog een jaartje te spelen Maar toen belde Olaf en liep het heel anders
Hij vroeg of ik een paar keer mee wilde trainen en om eventueel ook het
seizoen bij SSS te komen spelen Hier moest ik echter best wel lang over
na denken want ja ik had net een plekje bij renswouw veroverd en ik
ben natuurlijk wel een echte kraai Maar omdat het een leuke groep
was een niveautje hoger en m´n beste maatje al had toegezegd ben ik
uiteindelijk ook overgegaan
Achteraf heb ik zeker geen verkeerde beslissing genomen Het team is
nog leuker gekker en gezelliger dan ik had gedacht De begeleiding
voor een goede ontwikkeling is goed en er lopen heeeeel veel leuke
mensen rond (tenminste de gene die ik gesproken heb niet dat alle
andere mensen niet leuk/aardig zijn maar die ken ik niet/nog niet
Ik hoop nog een aantal jaren hier bij SSS te spelen en dan nog meer
mensen te leren kennen Je herkent me aan nr  bij het e Tot in de
kantine of bij een SSS feest (die zijn trouwens te gek!!)
En dan nu de gene die voor de volgende keer gestort word:

PIETER VINK
Aan jouw de eer Ze weten nu alles over de kraaien Kijken hoe dat in
Woudenberg zit

WIST U DAT
 Dames  donderdag  februari jl tegen mede koploper Invicta speelde?
 ze met  gewonnen hebben en nu dus  punten los staan
 de kans op het kampioenschap in de e klasse nu best groot is
het al een heel wat jaartjes geleden is dat het e promotieklasse speelde
 de dames het erg leuk vonden om voor bomvolle tribunes te spelen
 we hopen dat al deze mensen medio april ons weer komen aanmoedigen
als we het kampioenschap kunnen verzilveren
 we graag samen met dames  heren  en  of  (dat is nog spannend)
dan het feest der kampioenen willen vieren in de Sam Sam

JARIGEN IN MAART









Daan Torn
Marion van Rheenen
Roelof Jan Buit
Allert Zeggelaar
Jaap van 't Land
Daniëlle Verkade
José van den Top
Anneke Jesse Silvius
Wouter de Baar
Carolien Gijsbertse Bakelaar
Pea Miedema Vliem
Job Tamminga
Samantha Morren
Liset van Ginkel
Aliene Kunst
Anniek de Leeuw



Rutger Boels
Guus Veldhuizen
Kees van Garder
 Willem Held
 Marc Hubers
Edith van de Woerd
Mariëlle Bouwman
 Kai Arendsen
 Janine Buijert
Jan Willem Jakobs
Yvonne Sennema
Christien Timorason
 Hester Seton
 Steven Leeuwis

Janine van der Veen

BOTTELIER
De Slijter die verrast
Wij hebben een uitgebreid en vriendelijk geprijsd assortiment gedistilleerd,
wijn en bier. Voor een gezellig drankje thuis of een fraai ingepakt cadeau.
Wij kunnen deskundig advies geven over de juiste wijn bij een gerecht
of uw favoriete drank.

Bottelier Reitsma
Brouwerstraat 16
0342-422002
Voor aanbiedingen: www.bottelier.nl



