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VAN DE VOORZITTER
Zaterdag  november weer een groot succes behaalt
met onze oliebollen Dankzij onze bakkers chauffeurs
verkopers/sters en organisatie zijn wij er wederom in
geslaagd niettegenstaande de concurrentie om een
dusdanige hoeveelheid oliebollen te verkopen dat we

euro in onze zak kunnen steken
KLASSE!!!!!
Er ontstaan de laatste tijd steeds meer problemen bij de jeugdwedstrijden
op zaterdagmiddag Te weten een scheidsrechterstekort
Voorheen werden er veel jeugdwedstrijden gespeeld op donderdag
avond zodat een die avond spelend seniorenteam een scheidsrechter
moest leveren
De Nevobo heeft echter in zijn wijsheid besloten om deze wedstrijden
naar zaterdag te verplaatsen
De animo om alleen voor het fluiten van een wedstrijd naar de hal te
gaan is minimaal maar het moet echter wel gebeuren
Dit plaatst de scheidsrechteraanwijzer en de zaalleiding voor steeds
grotere problemen
Wij zullen ons als bestuur de komende tijd over dit probleem buigen
om tot een oplossing te komen Te denken valt om een seniorenteam
aan te wijzen dat eens in de ca  weken de verantwoordelijkheid
heeft om enkele scheidsrechters te leveren
Ook zijn wij nog steeds op zoek naar iemand die om de paar weken de
functie van zaalleider (M/V) wil uitoefenen
Het zou leuk zijn als een ouder van een jeugdlid zich zou aanmelden
voor deze functie De informatie hierover kan gegeven worden door
Wim Wijnveen (    )

Iedereen fijne feestdagen toegewenst



INTERVIEW
Naam
: Ernst Zijlstra
Leeftijd
:  jaar
Lengte
:  m
Relatie tot SSS : (nieuwe) speler in Heren
Opleiding/beroep : HBO Commerciële Economie in Utrecht
Kleding in het weekend : casual/sportief
Positieve eigenschap
: optimist
Negatieve eigenschap
: ze zeggen dat ik wel eens eigenwijs ben
Hobby’s (naast volleybal) : biertje drinken met vrienden
Favoriete eten : appelmoes
Krant
: AD sportkrant
Beste boek
: mag de Voetbal International en Donald Duck ook?
Goede film
: The Gladiator is veruit de beste
Welke CD heb je laatst gekocht: Tiësto z’n nieuwe album
Ideale vakantie: standaard zon zee strand enz
Met wie zou je een avondje uit willen gaan:
avondje met Tiësto meelopen lijkt me gaaf
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team:
Anna Kournikova vind ik heel goed
Omschrijf jezelf in woord: gezelligheidsmens
Welke goede daad heb je laatst verricht?:
ingeschreven voor een bardienst bij Sam Sam
Hekel aan: te vroeg opstaan
Waar let je op bij een eerste ontmoeting: uitstraling vind ik wel belangrijk
Wat vind je sexy?: lekkere kont
Naar welk tv programma kijk je graag: friends is top!
Welk dier zou je willen zijn?: chilchilla
Droom/wens:
na mijn studie een jaartje met mijn vriendin de wereld verkennen
Mooiste/leukste ervaring:  keer kampioen op rij bij SDS Voorthuizen
Waar hecht je waarde aan? : euhh geld
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou
verbeterd kunnen worden? :
Vind tot nu toe dat alles prima geregeld is hier



SSS WEER OP PAD MET FORD GIJSBERTSE
Net als vorig seizoen heeft SSS
weer een belangrijke overeen
komst gesloten met Ford
Gijsbertse Het contract tussen
het bekende Barneveldse auto
bedrijf en de club uit de top van
de eerste divisie werd onlangs
ondertekend door directeur
Nico Gijsbertse en SSS voorzit
ter Guus Veldhuizen
Na de ondertekening in het
bedrijfspand aan de Dr
Willem Dreeslaan werd een
toost uitgebracht op de
nieuwe en bijzondere vorm
van samenwerking
Speciaal is dit seizoen onder
meer dat het eerste mannen
team zich naar de uitwed
strijden verplaatst in twee Fordbusjes van Gijsbertse ‘Daar is met name
coach Willem Held erg blij mee’ zegt voorzitter Guus Veldhuizen ‘Het
is niet goed dat die lange kerels voor een wedstrijd soms zelf moeten rijden
of anderhalf uur opgevouwen moeten zitten in een auto Bovendien is
het reizen op deze manier erg goed voor de teamgeest’



DE GESTORTE: “SORRY”
Volgens het woordenboek betekend dit: pardon  excuseer me …
zou Annie dit echt gemeend hebben? Toen ik tegen haar zei dat ik
Guus tegen kwam bij AH en hij trots zei dat het SSSwammertje nu ook
op Internet stond ik gestort was Annie er een leuk stukje van gemaakt
had en of ik zijn stukje ook zou willen lezen
Ze heeft er wel een groot stuk van gemaakt vind je ook niet?
Ja zeker ze heeft al heel wat over Dames Trim verteld
Waarom heten jullie eigenlijk Dames Trim?
geen idee we houden niet eens van veel lopen!
Zeg hoelang speel jij eigenlijk al bij SSS
eh ik ben zo rond  lid geworden er wel twee keer tussenuit
geweest wegens zwangerschappen wegens cursus echtgenoot omdat
we geen weekendrelatie wilden en even wegens een springersknie op
fitness gezeten maar volleybal is en blijft mijn sport
Waarom ben je dan geen competitie gaan spelen ?
 Tja je kan nu eenmaal niet alles hè ik ben namelijk sinds  ook
verzorgster/sportmasseuse bij VVB en deze uit de hand gelopen hobby
vroeg toendertijd erg veel tijd naast de wedstrijddag ik was er verschillen
de avonden mee bezig nu ben ik coördinator van het verzorgingsteam
geef ik op de donderdagavond hersteltraining behandel blessures geef
advies organiseer avonden zoals Reanimatiecursus zorg ervoor dat
ieder team wordt voorzien van verzorgingsspullen enz Naast mijn
werk heb ik ook veel vrijwilligerswerk binnen de voetbalvereniging
peuterspeelzaal (nog samen met Loes in het bestuur gezeten veel lol
gehad) later basisschool enzo gedaan Dus is er van competitie spelen
niets gekomen gelukkig wil Jeroen ons de nodige technische kneepjes
van het volleybal meegeven Wat ons geen windeieren heeft gelegd bij
de recreantencompetitie in Amersfoort we kunnen daar tegenwoordig
dan ook goed meekomen Deze avonden zijn altijd erg gezellig alleen
die volkorensultana van Annie is het enige wat weer mee naar huis gaat
 alhoewel zij de daaropvolgende speeldata weer die volkoren sultana
mee neemt ?



We vanaf het vorige swammertje wat meer te smullen hebben van
onze heerlijke teamschotel bittergarnituur nu we weten dat het Annie
niet zoveel scheelt nou en dat scheelt dan ook weer mooi voor ons
Doe je naast het invallen bij trainingen als onze trainer niet kan nog
meer voor SSS? 
Ja joh sinds dit seizoen heb ik de taak van mijn schoonzus Alie die dit
jaren heeft gedaan overgenomen om contactpersoon voor de recrean
tencompetitie in Amersfoort te zijn Mijn dochter is sinds dit seizoen
gaan spelen bij de mini’s en ben ik dus coach geworden van hun team
Ze spelen hun wedstrijden in Scherpenzeel ze hebben veel plezier in het
volleyballen je ziet veel andere teams van SSS een heel gezellige bezig
heid op de zaterdag dus Ben het helemaal met Annie eens dat de
mensen die alles bij de mini’s organiseren fantastisch werk doen
Ook zit het nog in de pen om een infoavond betreffende volleybal bles
sures te organiseren bij SSS Twee jaar geleden hebben wij (oa met
Frank Hartkamp) bij SDS ook zo’n avond onder leiding van een sport
fysiotherapeut van de Nevobo gehouden was erg interessant 
Wat vind jij onze eigen kantine SAM SAM ook zo geweldig als Annie?
 zeker!! helaas trainen we dit seizoen op maandag in de Veluwehal en
zitten na afloop van de training alleen met ons eigen team in het
restaurant nog wat te drinken geeft weinig clubgevoel Vorig seizoen
werden we nog uitgeroepen tot het team dat tot het laatste uur in SAM
SAM te vinden was nou dat zullen we in de Veluwehal niet halen
Wat ga je nu schrijven in het Swammertje bij “de Gestorte”?
Nou ik heb eigenlijk niet zo veel te schrijven
Tja ik denk dat ik voor ga stellen vertellen dat we een heel gezellig
team hebben bij Dames Trim waar we lief en leed samen delen
Ik moet nog een volgend slachtoffer aanwijzen voor het volgende
swammertje  Zal het hiermee niet zo makkelijk hebben als Annie heeft
gehad die dacht wie het hards lacht is de pineut Nou toen ik hierover
begon in de kleedkamer lachte er niemand! Nou ja alleen Annie dan die
kon wel een heel boek schrijven over Dames Trim zei ze dat lijkt me
nou niet zo een goed idee hoor Annie we willen nog wel gewoon over
straat kunnen lopen hoor!
Dus bij deze dan mijn stukje voor “de Gestorte”

Mijn naam is Marja Verbeek Noppen ben  jaar jong (en soms oud)
getrouwd met Martie en hebben samen een zoon van  Mark en een
dochter van Marcella Naast mijn werkzaamheden thuis werk ik als
commercieel/administratief medewerkster bij Neoperl BV te Barneveld
Mijn hobby’s zijn volleyballen (verrassend) in Dames Trim sportmassage
tuinieren bloemschikken lezen en ik hou van gezelligheid en lachen
Wens een ieder veel succes met alles wat men doet en in het bijzonder
aan onze trainer Jeroen van de Berg ik noodgedwongen (sorry ik kon
niet zien of je wel of niet lachte) moet opgeven als de volgende gestorte
en zeg hierbij net zo gemeend als Annie

“SORRY JEROEN”

VRIJWILLIGERS VAN DE MAAND NOVEMBER:
ALIE VOS & TINY KAMPHUIS
Deze jeugdbestuursleden doen erg veel voor al onze jeugdleden
Denk aan de wedstrijdkleding oplossen van problemen binnen
de jeugd etc (eigenlijk alles rondom de jeugd)

BESTUURSKAMER SAM SAM
Zoals iedereen weet mag onze kantine tot één van de gezelligste honken
van Nederland eo gerekend worden Voorwaar iets om trots op te zijn
Alleen de bestuurskamer is in onze ogen nog niet geworden zoals de
rest van de kantine
Binnen de gezamelijke barcommissies van BCB/SSS is er verdeeldheid
over de bestemming ervan
De één wil een echte bestuurskamer met een grote tafel en gemakke
lijke stoelen de ander wil er een kinderhoek van maken en nog weer
iemand had bedacht om er een veredeld fitnesshok van te maken Jullie
begrijpen het al; de meningen zijn sterk verdeeld daarom deze oproep
Wie weet er een originele bestemming voor de bestuurskamer Laat het
weten via de mail op samsam@sss barneveldnl of spreek Rijk Freek of
Jan er op aan We horen het wel!
De barcommissie

OPBRENGST OLIEBOLLENAKTIE
Zaterdagmorgen 
uur was het zover In Sam Sam verzamelde zich
de oliebollen verkopers Buiten sneeuw hagel en regen binnen warme
koffie en chocolademelk met slagroom Met  chauffeurs met auto en
in de auto’s ongeveer  verkopers toch op pad naar de zelf uitgezoch
te wijken Iedere auto had  kisten en dat zijn 
bollen oftewel 
zakken te verkopen Om 
uur was de voorraad bollen weg De
meeste waren terug en om 
uur kwamen de laatste binnen
Verregende haren en kouwe handen maar SSS had weer een prestatie
geleverd Alles verkocht
We hebben   Euro verdient aan een morgen hard werken en een
nacht heet bakken De moeite waard!
Bakkers bedankt organisatoren bedankt verkopers en chauffeurs
bedankt en Barneveldse bevolking eetse Want onze bollen moesten
concurreren met Woord en Daad en de Bond tegen het vloeken
De week ervoor al: Het Schaffelaar koor en Tjernobiel
Nogmaals bedankt!
Namens de activiteitencommissie
Jan Miedema



JEUGD
Wie de jeugd heeft heeft de toekomst hoor je wel zeggen
Wel eens op een vrijdagmiddag in de Oosterboshal wezen kijken? Dan
stikt het van de toekomst bij SSS want hoeveel jeugd je daar rond ziet
springen overtreft al je ideeën
Zoveel jeugd had SSS op een gegeven ogenblik dat zelfs ook op don
derdag aan onze jongste leden de volleybalsport werd onderwezen
Groot respect heb ik daarbij gekregen voor de begeleiders of trainers of
hoe je zulke vrijwilligers moet noemen
Om zo’n Jan vd Beek en Carolien Gijsbertse op donderdag met pakweg
 kleintjes bezig te zien op een wijze waarbij alle aanwezigen het bij
zonder naar hun zin hebben is aandoenlijk Diep mijn hoed af voor deze
mensen
Of op vrijdag in een bomvolle hal die soms meer op een mierenhoop
lijkt maar waarbij alles uiteindelijk op een geweldige gestructureerde
manier blijkt te gaan onder de allesziende blik van jeugdgoeroe Rijk
Kelderman bij wie zo’n beetje driekwart van de vereniging op schoot
moet hebben gezeten
Trouwens gehoord dat Rijk tijdens het arbitreren getracht heeft om
een vliegende keep uit te beelden daarbij vergetend dat hij een paar
meter hoger stond dan de begane grond waar hij uiteindelijk toch wel
belandde maar dan met zodanig veel kneuzingen dat hij een paar
weekjes Heren  moest overslaan
Inmiddels staat het fluiten hem weer nader dan het lachen dus zo komt
alles toch nog weer goed Toen ik hem laatst vroeg hoe hij het maakte
sprak hij de woorden: “Ik voel me weer Rijk”  waarop ik toen gevat
antwoordde: “Dan kun je dus straks een rondje geven” Daar zat hij
overigens niet mee Welkom terug Rijk
Dat we ook pret hebben van onze jeugd bleek maar weer eens op een
van de jaarlijkse hoogtepunten van de vereniging op het gebied van
evenementen de Oliebollenactie Zoveel jeugd meldde zich aan dat de
organisatie de grootste moeite had om voldoende automobilisten te
charteren om jeugd en bollen in te vervoeren Ik weet nog geen netto
resultaat maar het zal ongetwijfeld weer goed zijn
Jongens en meisjes ook namens oom Waterman: Hartstikke bedankt !
Dan nog even terugkomen op het stukje van vorige maal over hoe
gevaarlijk het vroeger was ten opzichte van nu De eerlijkheid gebiedt



mij te vermelden dat het hier een enigszins bewerkt stukje proza is
wat ik elders las en zo leuk vond dat ik het heb uitgeprint en heb
bewaard tot een keer dat de eigen inspiratie me wat in de steek zou
laten Dat gebeurde dus vorige keer Ik ben nooit op eigen roem uit bij
het verzinnen van verhaaltjes dus ik meende dat elk stukje wat in ons
blad past er ook in kan Ook als het bij uitzondering niet (geheel) van
eigen hand is Dat is dus maar weer gezegd
Terug naar de dag van vandaag
De jeugd gaat naar ik aanneem  een goeie maand in Een tweetal krasse
knarren komt langs (eerst die Schimmelboy met die geïntegreerde
allochtone hulp gevolgd door die Kerstkid met z’n ren(jerot)dieren)
Beiden kwistig met speelgoed strooiend maar besef wel jonge vrienden
en vriendinnen en ik ga dat nu echt officieel verklappen dat pa en/of
ma dat wel bij vooruitbetaling hebben moeten bekostigen Lekker mak
kelijk om zo de goedgeefse rakkers uit te hangen Maar nu jullie weten
hoe het eigelijk in mekaar zit wellicht een reden om eens extra aardig
te zijn voor je ouders Zo snijdt het mes ook eens aan twee kanten denk
ik dan maar
Goed mensen en jeugd hier wil ik het weer bij laten
Geniet van december en van elkaar
Fijne dagen gewenst Tot volgend jaar
Waterman

JARIGEN IN DECEMBER
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