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VAN DE VOORZITTER
De afgelopen maand hebben we weer een aantal leuke
dingen mogen beleven die weliswaar niets met vol
leybal te maken hebben maar die wel een bijdrage
leveren aan het clubgevoel binnen onze vereniging
In willekeurige volgorde noem ik ze even:
De marsactie is wederom geslaagd met dank aan de aktiviteitencom
missie (Jolanda met raad en daad) De opbrengst waarop wij hoopten
is ruim gehaald door de medewerking van de leden Hulde hiervoor!!
Voor de eerste keer is er in de SAM SAM door de “feestmutsen”een filmnacht
met een afterpartyontbijt georganiseerd voor de jeugd (zie pagina )
Gezien de reacties en de foto’s op de site moet dit een ware happening
geweest zijn Op de foto’s is te zien dat de organiserende feestmutsen
zich prima vermaakten en we hopen er dus maar op dat zij zich willen
blijven inzetten voor dit soort festiviteiten Grote klasse!!
Het Oosterbos kennismakingsfeest georganiseerd door Odikmag ook
geslaagd genoemd worden (zie pagina ) Het zal er toe bijdragen dat
de samenwerking tussen de verenigingen die hier hun domicilie hebben
geoptimaliseerd gaat worden niettegenstaande dat er soms verschil
lende belangen zijn
Wat betreft de sportieve prestaties beperk ik mij even tot de standaard
teams Dames maakt zoals te verwachten was aan het begin van het
seizoen moeilijke tijden door Dat men er iedere wedstrijd toch weer
voor gaat verdiend een groot compliment en toont het karakter aan
van de ware sporter Heren gaat voor het kampioensschap Dat het een
enorme inzet van spelers en begeleiders vraagt om aan dit verwach
tingspatroon te voldoen zal voor iedereen duidelijk zijn
Succes gewenst in de komende tijd
Verder wil ik de teams die nog in de strijd gewikkeld zijn voor ereplaatsen
of behoud van een plaats in hun klasse veel succes wensen
Tot een volgende keer



INTERVIEW






























Naam
: Pim Kamps
Leeftijd
:
jaar
Lengte
:   m
Relatie tot SSS : ik speel op het moment in SSS 
Opleiding/beroep : Havo 
Kleding in het weekend : meestal spijkerbroek met een leuk shirt erop
en een vest of zoiets
Positieve eigenschap
: spontaan
Negatieve eigenschap
: soms iet tè spontaan
Hobby’s (naast volleybal) : squashen en tennis
Favoriete eten : spaghetti bolognese
Krant
: Algemeen Dagblad
Beste boek
: Het Instituut
Goede film
: Bad Boys (deel )
Welke CD heb je laatst gekocht: Ik koop geen cd’s meer sinds de uitvin
ding van de cd brander
Ideale vakantie: zon zee en strand hoewel het wel een beetje cliché klinkt
Met wie zou je een avondje uit willen gaan: Jennifer Aniston van Friends!
Wie is je favoriete sportman/vrouw/team: Ik vind Leontien van Moorsel
wel een echte sportvrouw
Omschrijf jezelf in woord: pff dat is lastig maar ik ga toch voor spontaan
Welke goede daad heb je laatst verricht?: Ik zag dat iemand geld liet
vallen en toen heb ik dat weer netjes teruggegeven
Hekel aan: school
Waar let je op bij een eerste ontmoeting: Ik kan heel flauw zeggen het
innerlijk maar dat gelooft toch niemand dus ga ik toch maar voor de looks
Wat vind je sexy?: mijn vriendin
Naar welk tvprogramma kijk je graag: Friends!
Welk dier zou je willen zijn?: een vogel
Droom/wens: om nog jaren zonder blessures te kunnen volleyballen
Mooiste/leukste ervaring: ik hoop dat die zaterdag  maart komt want
dan spelen we met jongens A de finale van de Open Club en het zou wel
heel gaaf zijn als we kampioen van Nederland worden
Waar hecht je waarde aan? : eerlijkheid en vertrouwen
Wat vind je bij SSS goed geregeld en wat zou volgens jou
verbeterd kunnen worden?: Ook ik vind zoals zovelen de kantine erg
goed geregeld maar ook vind ik dat er veel leuke dingen voor jeugd en
senioren wordt georganiseerd Ik kan zo niet iets verzinnen wat er niet
goed is geregeld bij SSS (het is dan onderhand ook alweer donderdag
avond kwart over  dus dat kan natuurlijk ook een rol spelen)



DE GESTORTE
Een hoogvlieger ben ikzelf ook niet Maar ik moet eerlijkheidshalve ook
bekennen dat ik meer de voorkeur geef aan Laagvliegen En dan het
liefst met  wielen aan de grond
Ik ben Bart Rosendal getrouwd met Brigitta en in het rijke bezit van 
kidsHobby’s heb ik niet maar wel liefhebberijen lekker motor rijden
flipperkasten en een oude volkswagen bus vrachtwagens zijn mijn werk
maar daarover later meer
Ik speel mee in “het” Herentrim team en had daarvoor geen enkele
ervaring met volleybal Dit was ook duidelijk te merken aan mijn spel
(geen hoogvlieger) en aan het commentaar van mijn mental coach
Guus die nogal eens riep “sta je weer met je p te spelen “ Dat deed ik
dus niet maar dat maakte voor het spel niet uit Maar ze toleren mijn
aanwezigheid nu al  jaar Dus er zal nog wel hoop zijn … Of dit moet
komen door mijn prestatie’s na de training??! Ik heb meestal op woens
dagmorgen wat opstartproblemen terwijl ik meestal best vroeg weer
thuis kom Eigenlijk ben ik erbij gekomen door mijn vrouw Zij heeft bij
René van der Linde informatie gevraagd 
Diezelfde René was in staat om binnen  minuten de politie op zijn dak
te krijgen omdat hij illegaal met een kettingzaag zijn plantsoen aan het
bewerken was Wel jammer was dat hij daar toch een vergunning voor
had Ook René houd van laagvliegen met zijn motor Alleen is deze van
het verkeerde merk nou ja je kan niet alles hebben Dus dat waren al 
bekenden binnen deze organisatie (Rianne ook meegerekend)
Na  jaar kwam ik er achter dat mijn mede teamgenoot Adrie van zijn
achternaam “Gersen” heette Adrie zei mij niets maar…… MEESTER
GERSEN zei mij wel wat Hij blijkt dus mijn meester geweest te zijn op
de lagere school en zag er toen uit als een jongere wat alternatieve
Adonis met een slanke gestaltel ang haar en sportbril
Ik denk dat ik hem niet herkende omdat hij zijn bril niet op had Want
voor de rest is hij nauwelijk veranderd En ook bleek een buurtgenoot
lid te zijn En langzaamaan krijg je er wat bekenden bij Zo bleek ook dat
er familie meedeed bij het dames team Daar deden we regelmatig een
beroep op omdat we zelf te weinig spelers hadden 
En Jeroen… petje af dat ze doen wat Jij wil want dat krijg ik thuis met
de hond nog niet voor elkaar



Nu over de liefhebberijen: ik mag graag motorrijden en het liefst met
mijn vrouw achterop 
Die weet meestal wel wat er gaat gebeuren en je merkt niet dat ze
achterop zit Dat kon ik niet zeggen van Guus Die hield mij weliswaar
heel intiem vast maar het was toch anders Vooral toen ik na een
rotonde iets te snel op het gas ging en de motor een stapje opzij zette
Uiteraard tegenover Guus zeggen dat dat heel gewoon was maar ik
dacht pfoeiii…
Maar zoals de meeste die een keer meegegaan zijn was Guus ook
enthousiast En ik zou zeggen doe het ook eens (achterop een motor
gaan) dat is betaalbaarder dan met miljoenen liters gebakken lucht
omhoog gaan En je bepaalt zelf waar je heen gaat wind mee of tegen
Je moet alleen wel een blindelings vertrouwen in de bestuurder hebben
Omdat je meestal niet vooruit kan kijken (de bestuurder zit in de weg)
en een misstap wordt gelijk afgestraft
De andere levensgevaarlijke liefhebberij is een flipperkast En deze staat
dan ook in de huiskamer (mijn motor nog niet)
Flipperkasten is eigenlijk een uit hand gelopen hobby van mijn broer en
een vriend van hem
Broerlief werkte zaterdags wat bij een handelaar in speelautomaten en
liet zich verleiden tot de aankoop van een kast hij heeft er nu en die
vriend heeft er nu  ik hou het bij maar het blijft leuk om tegen jezelf
of the kids te spelen en te merken dat dat ze je inhalen Maar dan stuur
ik ze gauw naar bed om een blamage te voorkomen
De andere liefhebberij is een volkswagen bus voor de kenners een T
met luchtgekoelde motor Het busje is als camper ingericht en heeft een
koelkastje gasfornuis en  slaapplaatsen
Van de zomer wordt het beestje  en is ie belastingvrij maar die bespa
ring compenseert hij weer met z’n verbruik Toen ik hem gekocht was
de motor kapot en zag hij er behooijk gebruikt uit Heb eerst maar de
motor gemaakt en met de instelling we zien wel of we het leuk vinden
worden er elk jaar nieuwe investeringen in gedaan
Zo is de bekleding nu vernieuwd en is hij opnieuw gespoten 
We zijn ook lid van de vw busclub altijd makkelijk als je onderdelen
nodig heb maar het meeste is nog nieuw te krijgen kost wat maar dan
heb je ook wat!
We zijn er verschillende keren mee op vakantie geweest waaronder



Finland Frankrijk en alles wat er tussen ligt Meestal vinden we onder
weg wel iets leuks waar we een weekje blijven plakken en we bespreken
nooit iets en we hebben altijd een plekje kunnen vinden 
En nou waarom ik zwaarlijvige gedrochten verkies boven “altijd in weg
rijdende auto’s” Ik werk in Utrecht bij Scania en ben daar receptionist
Dat wil zeggen: ik maak de dagplanningde nieuwbouw planning doe
de schade taxatie’s en maak afspraken met klanten Nu is het in onze
sector niet zo dat je kunt zeggen van “wij hebben nu geen tijd voor Uw
auto” want dan zorg je maar dat je tijd krijgt het is te duur om zo’n
ding stil te zetten Vooral als er levende of bederfelijke lading in zit
Het leukste van een vrachtauto vind ik de techniek Vooral omdat deze
ver voor loopt op de techniek van personen auto Vooral qua veiligheid
voor de berijder en voor de medeweg gebruiker die altijd in het nadeel
is bij een confrontatie tussen een vracht en personenauto
Ook staan de meesten er niet bij stil wat een geweldige vlucht de diesel
gemaakt heeft met Mileu uitstoot en toch een hoog vermogen en
bedenk ook dat een vrachtauto zonder begrenzer  km/h haalt en dat
ook nog heel snel bereikt Maar of dat wel zo veilig is??
Ik ben geen chauffeur maar ik vindt het gaaf dat zo’n brok techniek
zulke prestatie’s weet neer te zetten en dan toch nog  miljoen kilo
meter meegaat En dan niet zoals de meeste auto’s met persoon erin
maar volbeladen (wat jij en ik normaal alleen met de vakantie doen)
Dus Gijsbert dan kan zo’n BMW wel snel zijn… Ik neem mijn teamge
noten tenminste mee in een Neerland’s echte vrachtwagen
Nu weer even wat anders: de goede herinneringen die meester Gersen
aan mij had kwam door het volgende: Mijn vader had toen een zeilboot
en wij mochten dan een weekend mee en dan een vriendje naar keuze
mee uitnodigen Mijn broertje (Ja die flipperfiel) koos dus meester
Gersen (ik denk om zijn rapport cijfers wat op te krikken)
De volgende die ik wil nomineren heeft ook met mijn vader te maken
Deze lieftallige dame was ‘s nachts met MIJN VADER (nu  jaar ) op
stap in Frankrijk En zo wanhopig op zoek naar een hotelkamer dat ze
zelfs mijn vader zo gek kreeg dat hij de burgermeester uit zijn bed rukte
om dit voor mekaar te krijgen
Maar INGE VAN KOESVELD …
dat mag je zelf uitleggen Succes!



VAN DE OUDSSS’ER
Vandaag lees ik dat de kopij voor de volgende SSSwammer snel ingele
verd moeten worden anders dreigt het een heel dun clubblaadje te worden
In mijn tijd was de SSSwammer net als nu niet echt een dik boekje Het
was meer een sponsorblad waarin een advertentie stond van de desbe
treffende sponsoren
By the way het rondbrengen van deze bladen naar enkele sponsoren
toe was wel vaak een leuk uitje Een ritje langs de Veluwehal De Buck
Het Swaantje en deCitroën garage (kweet de naam niet eens meer) Als
laatste ging ik altijd naar Dekker en Schut echte vakmensen en goede
basis voor humor
Maar goed om terug te komen op die dunne SSSwammer Hoe is het
toch mogelijk dat de SSSwammer niet gevuld kan worden Zijn er dan
zo weinig activiteiten die de moeite waard zijn om over te schrijven?
Als ik die foto’s op de site zie denk ik als buitenstaander dat er genoeg
te beleven valt Een filmnacht een burenfeest (hierover zijn nav de
oproep om kopij ook stukjes ingeleverd red) een heren die weer kam
pioen gaat worden en nog vele leuke dingen die er bij de vereniging
plaatsvinden Eigenlijk zou de SSSwammer zo vol moeten staan dat de
kosten ervan het budget zal overschrijden Schrijftalenten zijn er genoeg
in de wereld daar moet je het niet van hebben Maar enthousiaste mensen
die een woordje Nederlands kunnen schrijven en vol lof over hun vere
niging schrijven die mensen heb je nodig
Om dit probleem op te lossen moet je gaan werken met schrijfschema’s
Gemiddeld negen personen in een volleybalteam Per keer moet het dan
toch lukken om je blaadje vol trots te presenteren aan je sponsoren die
dan weer denken Hé het volleybal leeft bij de leden Een leuk clubblad
met leuke foto’s en verhalen daarbij Schrijven over je team en al die
belevenissen die de revue passeren Goh dan kom je op veel pagina’s
uit H kan verhalen over hun wedstrijden in het verre Dames over
wat degradatievolleybal is en hoe je daar mee om gaat Kampioenen die
eraan komen verhalen over hun prestaties en de biertjes na afloop van
weer een overwinning De mini die zijn of haar schrijfstijl kan gaan ont
dekken met of zonder kleurplaat Zolang het blaadje maar vol komt te
staan en iedereen zoiets heeft: Ja dit is een leuk clubblad dat naar de

sponsoren toe kan zonder dat zij alleen maar naar hun advertentie
lopen te zoeken
Daarnaast is het een standaard blaadje geworden Om maar te beginnen
De voorzitter doet zijn praatje en verwelkomt iedereen om het blaadje
te lezen Toch leuk dat dezelfde voorzitter nog steeds zijn woordje doet
In mijn tijd nodigde hij nog elke keer zijn leden uit om toch maar eens
het oud papier op te halen in plaats van buiten te zetten Afgelopen
SSSwammer las ik daar niets over Maar toch lukt het hem om op
papier telkens weer een andere versie in te leveren
Het interview met een SSS’er vindt nog steeds plaats en daaruit krijg je
steeds weer andere antwoorden voorgeschoteld Maar wie de meest
sexy persoon is is nu toch wel uit de tijd Advies probeer eens andere
vragen te stellen of ga twee koppels interviewen en kijk of ze het nog
steeds eens zijn over bepaalde zaken
De gestorte is zekers leuk zolang het elke keer maar weer een ander is
Kan me niet herinneren dat ooit iemand twee keer een stukje heeft
mogen schrijven Alleen wat daar weer aan hangt is dat de omgeving
van een persoon bepalend is om de volgende persoon te storten Ga
papiertjes vol met namen schrijven en maak er een loting van Doe je
ogen dicht en trek een papiertje en dat is de gestorte voor de volgende
SSSwammer
De Waterman ook al weet ik wie jij bent je doet het echt goed Je
houdt het al jaren vol en mag gewoon doorgaan met schrijven Spui je
gal of verzin iets wat aantrekkelijk is maar onthoud wel een ding Houd
de vereniging scherp!
Als laatste standaard zijn er de verjaardagen Leuk om te weten wie er
jarig zijn maar waarom staat er nooit bij wie er nu wel of geen feestje
geeft in SamSam?
Ach ja de tijd gaat voorbij maar nog telkens volg ik iedere dag het reilen
en zeilen binnen mijn oude vereniging Dus het zal wel eens tijd worden
om te gaan kijken hoe de Oosterboshal eruit ziet en welke sfeer daar
hangt Een eigen bar dat is tof Niet elke keer weer naar de Buck of blijven
hangen in de sfeerloze kantines die ons toen van de drank voorzagen
Het gaat goed met SSS
Oud SSS’er

ER UITZIEN
Het zal zo’n ruim
jaar geleden zijn dat uw kolomschrijver door de
liefde vanuit de Randstad naar Barneveld gedreven op een meer dan
trieste regendag tussen postkantoor en stadhuis kennismaakte met een
meer dan trieste stand van de plaatselijke volleybalvereniging SSS
De “attracties” die (nou niet echt waterbestendig) vooral uit crèpepapier
waren opgetrokken gaven een indruk van hoe mijn geboortegrond Rotter
dam er kort na het bombardement moet hebben uitgezien Dat gaf een
band Een totaal verregende man die standvastig bij de kramen was
gebleven vertelde mij desgevraagd dat de club over een recreantente
am beschikte waar deze middelmatige speler belangstelling voor toon
de En passant deelde hij mij mede dat hij al  jaar was Hij zag er voor
zijn leeftijd goed uit Vond hij vooral ook zelf Ik meldde mij aan en ont
dekte dat deze “marktkoopman” die ook ambtshalve als zodanig zaken
aan de man brengt er één was van het beminnelijke soort Heeft altijd
de lach aan zijn kont hangen staat een ongedwongen sfeer voor is
vaak gangmaker onttrekt zich aan niet één verantwoordelijkheid en is
 uur per dag met SSS begaan Ik beschouw het dan ook als een voor
recht om al tien jaar in dezelfde teams als deze bon vivant te mogen
spelen Dezer dagen werd hij   onze “mister SSS” Hij ziet er nog steeds
goed uit vindt hij vooral ook zelf
Gefeliciteerd Kerel en nog vele gezonde jaren na deze!
De vorige keer klapte ik wat uit de schooldouche en nog voor de inkt
droog was meldde zich op de site een dame (aanvankelijk anoniem) die
“ook wel eens iets meegemaakt had op dit gebied” Aan de wijze waarop
het was opgesteld merkte ik dat ze het met opgewonden rode wan
getjes moest hebben opgeschreven
Op onderzoek uit dus maar en wat bleek nou helemaal:
De dames van “vier” waren na een wedstrijd in de Oosterboshal in hun
(dames)kleedkamer gestuit op een heer die onder de douche in een hele
lege kleedkamer was gaan staan en die het rijk voor zich alleen waande
De dames (niet allemaal trouwens wat preuts) trokken hierop hun
stoute kleren uit en begonnen zich naast deze man kirrend in de zepen
De man gaf geen krimp Waar de dames verwacht hadden dat hij bij het
aanschouwen van een paar donzige driehoekjes in paniek zou raken
voltooide de man doodkalm zijn badritueel droogde en kleedde zich en
ging na een vriendelijk “goedenavond” zijns weegs
De dames bleven wat verbouwereerd achter

Maar ze hebben het er nog steeds over en het is toch alweer een jaar
getijde geleden……… Blijf scherp wederhelften !!!
Tot zover vrienden en vriendinnen Het is weer lente dus houdt uw
knoppen in de gaten hè? Blijf intussen gezond en wij zien elkaar weer
in mei oké? Ontvang inmiddels de groeten van uw steun en toeverlaat

FILMNACHT

Waterman

Vrijdag  maart de dag van de Filmnacht Afspraak gemaakt bij een van
de goedkoopste supermarkten in Barneveld Boodschappen doen want
we krijgen eters!!
Ja een ontbijt in elkaar zetten voor ruim  man maar daar draaien wij
onze hand niet voor om! Hagelslag pindakaas jam ham bh worst enz
Boodschappen in de kar en betalen! (valt altijd weer mee bij de kassa en
nu dus ook!) Gauw naar de auto want parkeren levert gauw een bon op
in Barneveld vooral als je daar de boodschappen doet Kan altijd wat
langer duren als dat je gewend bent! Bon ontbrak gelukkig bood
schappen ingeladen en rijden naar de kantine daar uitgeladen en nog
maar even een bakje cappuccino genomen!
Om  uur begonnen de slaapmutsen met het uitruimen van de
kantine zodat onze gasten heerlijk liggend konden film kijken
Vanaf    uur kwamen ze binnen tassen en slaapzakken gedropt in de
gang en afwachtend rond kijkend wat er ging gebeuren
Toch maar de lucht bedden
opgepompt en een mooi plek
je uitgezocht voor het scherm
Tassen er om heen en lekker
lui liggen en filmpjes kijken
We hadden onze gasten van
te voren laten aangeven
welke films er gedraaid zou
den moeten worden Nou dat
hebben we geweten

De meeste aanvragen kwamen
voor Hide and Seek maar het
probleem was natuurlijk dat
we daarvoor na de bioscoop
moesten gaan want die was
pas vorige week uit gekomen
Na wat informatie hier en
daar ingewonnen was er wel
een mannetje te vinden die
internet had en daar wel wat
vanaf kon downloaden Zo
gezegd zo gedaan filmpje gedownload maar helaas de ondertiteling ver
geten! Het ene mannetje ging het andere mannetje bezoeken die ook
internet had en die heeft de ondertiteling gedownload en het filmje in
combinatie met de ondertiteling gecopieerd! en zo gebeurde het dat we
een heuse Hide and Seek in onze kantine konden draaien Onze gasten
waren soms wel erg rustig en schrikkerig tijdens die film!
Ook Sharktail (internet vriendje) echt een ontzettend leuke film met
Will Smith in de hoofdrol was erg lachen Vooral dat stemmetje was erg
aanstekelijk Tot slot hadden we de film Princess Diary part  (ook al
een internet vriendje) nog op het vragenlijstje staan Ook die werd
gedraaid en was erg grappig om te zien alleen een beetje voorspelbaar!
Na een paar rondjes chips frisdrank en niet te vergeten de popcorn was
het om  uur afgelopen met de filmpret Maar dat betekent niet dat
je dan geen andere feesten kunt bouwen Besloten werd door onze
jeugdige gasten dat ze eerst maar eens begonnen met een massaal kus
sengevecht! Niet te geloven  paar kussens vlogen door de rondte
met hier en daar een bloed neus maar dat mocht de pret niet drukken
De slaapmutsen hielden
uiteraard een oogje in het zeil
en waren blij dat ze het hele
maal in de hand(?) hadden!
Om  uur begon het te
sneeuwen maar onze gasten
hadden hun eigen sneeuw
gemaakt met de veren uit de
kussens die in het rond vlo
gen Buiten was er zowaar
een gezellige sfeer met echte

dwarrelende sneeuw tot het moment dat een hevige onweersklap een
ieder op deed schrikken De donder rolde over het dak en verder was het
weer stil De slaapmutsen hadden inmiddels de kantine weer uitge
ruimd (rommel maken is geen probleem maar het opruimen laten ze
aan anderen over in het midden van de nacht) Het ontbijt werd klaar
gezet zodat dat in de vroege ochtend niet hoefde te gebeuren
Toen ook maar de slaapzaal opgezocht tegen half  en ja werkelijk je
kreeg echt een kampgevoel als je daar rond struinde Enkele gasten kre
gen wat slaap maar de meeste bleven de anderen wakker houden wat
ook prima lukte! We hadden geluk
kig  sterke mannen uitgenodigd
om de boel een beetje onder de
duim te houden en dat deden ze ook
voorbeeldig(!) Jan Staal snurkte al
na een half uur door alle herrie en
kabaal heen en Jan van de Beek
zocht een verboden plek op in de
kantine om daar van zijn nacht rust
te genieten!
Wij als slaapmutsen zijn toen maar zo vriendelijk gebleven om ze zo nu
en dan maar weer eens wakker te maken en ze op hun taak te wijzen!
Na een regelmatig "Charlie where are you?" te roepen werd het tegen
 uur wat rustiger en de meesten dutten toen ook wel langzaam in!
Maar niet voor lang! Om half ging de radio aan en ochtend gym
nastieken om de morgen vrolijk en enthousiast te beginnen Ome Henk
met "op de camping "knalde lekker uit de boxen (Dennis nog bedankt
voor de bezorgservice) Kai Machiel en Elvin waren de hele nacht aan
het spoken geweest (zelfs nog aan het volleyballen op een ander veld!) en
konden nu moeilijk wakker blijven maar nadat ze uit de slaapzakken
werden gesleurd was dat geen probleem meer
Na de ochtend gymnastiek werd
er nog wat gevolleybald en gin
gen de meesten zich douchen en
omkleden
Om  kon iedereen aanvallen
op het uitgebreide ontbijt
(gesponsord door Bakker de
Vries en de eieren van Harthoorn)



Slaperige kopjes aan tafel
en wilde verhalen over de
afgelopen nacht Het leek
er werkelijk op dat ze
ondanks het slaap gebrek
een hele gezellige nacht
hebben gehad! Langzaam
maar zeker vertrokken ze
weer na hun spullen inge
pakt te hebben De MB
bleef gezellig zitten tot ze
om  uur gehaald wer
den door de taxi die ze naar hun vroege wedstrijd moesten brengen!
De slaapmutsen hebben ondanks
weinig slaap een hele gezellige
tijd gehad samen met onze
gasten Alle jeugd van SSS die
aanwezig was op film nacht
jullie hebben je voorbeeldig
gedragen en het was een fan
tastische belevenis Wat ons
betreft krijgt het een herhaling
in het volgend seizoen! Het was heel geslaagd!
Ook Yvonne Jan Staal en Jan van de Beek heel erg bedankt voor jullie
hulp gezelligheid en de heren vooral bedankt dat jullie ze zo goed
onder de duim gehouden hebben! Het was genieten met jullie!!
Nogmaals bedankt allemaal!!
Marion Hanneke Monique en Caroline (de slaap/feestmutsen)

ODIKFEEST
Beste SSSers;
Als jullie naar de titel van deze pagina kijken dan realiseren een aantal
van jullie wat voor topavond dat geweest was!!
In het begin ging ik met  andere SSSers naar het feest Er was eerlijk
gezegd geen kip te bekennen Toen viel het woord TOP nog niet te
bekennen We dachten: “Shit wat is dit een ongezellig feest!!” Wat me



wel opviel later was hoe georganiseerd het allemaal liep Je kreeg als je
binnenkwam een flugeltje om in de feeststemming te komen
De barmedewerkers waren verbaast dat wij als eerste er waren Ja duhhh
dat willen wij niet missen eindelijk een avondje lekker PARTYEN!
Eerlijk gezegd dachten we dat er op dat moment al meer leden van SSS
zouden zijn maar het bleek een tegenvallertje! Het was kwart over
negen dus nog vroeg genoeg om nog even te wachten voordat de
andere party peoples er waren Na een tijdje konden we eindelijk hard
op meezingen “ Let’ s get this party started right know”!!!
De  boys die de muziek draaiden draaiden echt goede muziek allerlei
verschillende soorten nummers voor ieder wat wils althans dat vond ik!
Ik houd van dansen en dan maakt het me niet uit wat voor muziek het
is Oké goed de nummers moeten echt swingend zijn En dat waren ze!
Gelukkig niet van die slaapverwekkende nummers! Echt niet! Kortom
het was perfect genoeg!
Gelukkig kwamen er nog een paar van SSS dat was wel gezellig Voor
het eerst was het een feest met andere verenigingen Dus ik kan me
voorstellen dat het voor sommigen wat wennen was Eerst even de kat
uit de boom kijken maar uiteindelijk ging iedereen uit zijn dak
Ik moet wel even zeggen dat onze kantine toch stukken mooier en rui
mer is dan die van de korfballers Beetje chauvinistisch maar naar mijn
idee toch wel realistisch!Nietwaar SSSers???Normaal gesproken
komen er heel veel volleyballers naar een SSSfeest Vandaar dat het me
nu een beetje tegenviel hoeveel SSSers er waren Maar nu weet ieder
een hoe gezellig het was samen met de andere verenigingen We had
den wel contact met wat leuke mensen van de andere vereniging Ze
zijn echt heel relaxt en houden wel van een praatje Eén vent kwam
langs me heen en zei ‘haai’ echt supervrolijk was hij Logisch! Wie
wordt er nou niet vrolijk na een paar biertjes? Het bleek achteraf dat hij
stomdronken was en met iemand ruzie had gezocht en werd er dus uit
geknikkerd!! Gerbrand was die avond ook jarig dus we hebben even
‘Lang zal die leven…’ nummer aangevraagd Dat was voor hem natuur
lijk wel erg dolletjes! Haha
Maargoed om het verhaal niet al te lang meer te maken wil ik alleen
het volgende zeggen: het was super top maar als er weer zo’n feest is
dan mag ik hopen dat er meer van SSS zijn want dat maakt het natuur
lijk beslist veel gezelliger Dan kunnen julie zelf beslissen of het woord
top dan nog voor de hand ligt!!!!!
Groeten Aliene Kunst
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