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COLOFON 

 

De nieuwsbrief verschijnt dit jaar enkele keren als SAS Expres in de oude 

stijl. In de SAS Expres zijn oude stukken te lezen zoals dit vroeger in de SAS 

Expres te vinden was. Ook is de nieuwsbrief in deze SAS Expres verweven 

dus lees hem met aandacht door voor alle relevante en belangrijke 

informatie. 

Kopij kan worden ingeleverd bij de redactie, op diskette, of per E-mail. Het liefst geschreven in 

word, lettertype Times New Roman 14. Natuurlijk is met de hand geschreven kopij ook van harte 

welkom. 

Voor tips, suggesties of kopij is de redactie altijd aanspreekbaar. Zij trainen op de 

dinsdagavond.  

VAN DE REDACTIE 

 
Het nieuwe volleybalseizoen is weer op gang gekomen en de eerste 
wedstrijden zijn gespeeld. 
Voor u ligt alweer de derde SAS expres van ons jubileumjaar. 
Naast vele andere bijdragen hebben Joya en Charlotte hun stukje 
geschreven en hebben de bal en pen alweer doorgegeven. 
Wij hopen dat u de SAS expres met plezier leest. 
 
 Gerrit, Jeroen en Susanne  
 

 

 

 

 

 

VAN DE VOORZITTER 

 

We mogen eindelijk weer volleyballen! De eerste volleybaltrainingen 

waren een feestje om te aanschouwen. Van jong tot oud zag ik uitgelaten 

koeien, die na een lange winter op stal eindelijk weer naar buiten 

mochten om op het verse gras te kunnen grazen. Het Coronavirus is 

echter nog niet weg. De RIVM-cijfers lopen helaas weer op in onze regio. 

Ik doe dan ook een beroep op jullie gezonde verstand, jullie flexibiliteit en 

medewerking! Houd er rekening mee dat wedstrijden en trainingen op 

het laatste moment kunnen worden afgelast. Corona-maatregelen zullen 

mogelijk weer aangescherpt gaan worden. Deze kunnen ook weer 

verschillen per sporthal en gemeente. Als bestuur hebben wij in overleg 

met Edwin Viester (uitbater Scheg) en de Gemeente Uithoorn ook 

passende veiligheidsmaatregelen getroffen om veilig te kunnen blijven 

sporten in De Scheg. De toekomst zal het leren, of we het 

volleybalseizoen kunnen uitspelen. Alles valt en staat met het nemen van 

je eigen verantwoordelijkheid. En heb je Corona-gerelateerde vragen, stel 

ze alsjeblieft! Ik hoop dat we als SAS’70 nog lang van het verse gras 

mogen genieten en niet terug op stal moeten. 

Met sportieve groet! Pieter Voorn , voorzitter Volleybalvereniging SAS’70  

voorzitter@sas70.nl  
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SCHEIDSRECHTERS CURSUS 

 

Op donderdag 3 september werd er in Sporthal de Scheg, georganiseerd 

door de verenigingsexperts op het gebied van fluiten, weer een 

(opfris)cursus gegeven. Tevens was er iemand van de NeVoBo aanwezig 

die onze Marco kwam opleiden tot verenigingsexpert. De 

verenigingsexperts mogen leden opleiden om te fluiten tot en met de 1ste 

klasse. Nu zijn Margriet, Susanne  en ondergetekende diegene die dit 

mogen doen. Hopelijk slaagt Marco voor de cursus, maar dat lezen jullie 

wel aan het eind van dit verslag. 

Niet alleen Marco, maar ook 8 leden hadden zich aangemeld om te 

worden opgeleid tot scheidsrechter. Wij, als scheidsrechtersopleiders 

(mooi scrabble woord!), zijn daar ongelofelijk blij mee. Het is voor velen 

geen gemakkelijke opdracht om als scheidsrechter een wedstrijd te 

moeten leiden/lijden. Wij willen jullie daar graag bij helpen om met meer 

zekerheid/lef/vertrouwen een wedstrijd te leiden. 

Om 19.15 uur druppelden de cursisten met ietwat gespannen gezichten 

de zaal binnen. We trapten af met een voorgesprek, door John van de 

NeVoBo. Door middel van het spelen van een wedstrijd konden de 

deelnemers om beurten op de bok staan. Dit alles had niet gekund zonder 

de inbreng van andere leden die zich belangeloos hadden opgegeven om 

een wedstrijdje te spelen. Jullie inbreng is onbetaalbaar. De “wedstrijd” 

werd geregeld onderbroken om de scheidsrechter op de bok vragen te 

stellen over zijn of haar beslissing. Zo werd men bewust van wat men 

deed. Ook tussendoor werd er met de andere cursisten gesproken over 

hoe zij het ervoeren en welke beslissing of teken zij gegeven zouden 

hebben. Zo werd het voor iedereen een hele leerzame ervaring. 

Na 2 uurtjes waren allen op de bok geweest. De een vond het eng, de 

andere was wat onwennig en de meesten hebben daar gewoon gestaan. 

Dat is denk ik het mooiste van de avond wat mij bijblijft. Ze staan er wel!!! 

Na een korte evaluatie konden we ons verheugen in het feit dat al onze 

deelnemers van vanavond geslaagd zijn. Na deze avond is eigenlijk het 

belangrijkste aangebroken: Een wedstrijd fluiten! Jullie hebben laten zien 

dat je het kunt. En natuurlijk is het niet makkelijk om dat voor de eerste 

keer te doen. Ik vind elke wedstrijd ook spannend en uitdagend, maar 

weet dat je het niet alleen hoeft te doen!!! Vraag een teammaatje om je 

te helpen of een van de verenigingsexperts! Ze zijn er om jullie te helpen.  

En o ja, Marco is ook met vlag en wimpel geslaagd,dus je kunt hem ook 

vragen. 

Rest mij te zeggen dat wij als verenigingsexperts bijzonder trots op jullie 

zijn en je team, de vereniging en jezelf (hopelijk) hier heel gelukkig mee 

maken. 

 

Namens de verenigingsexperts blaas ik dit verhaal uit, 

Erwin 

  



SAS’70 BEACHDAG 

 

Zaterdag 29 augustus had volleybalvereniging SAS’70 de eer om als eerste 

een gezellig toernooi te houden op de zandvelden naast Sportschool de 

Amstelhof. Het 50-jarig bestaan van de vereniging kon op deze manier 

toch een klein beetje gevierd worden. 

In de ochtend waren de velden beschikbaar voor de jeugd. Zij kregen een 

leerzame clinic van ex-Olympiër en beachvolleybalster Merel Post. Ook al 

was er al en toe een flinke bui regen, de jeugd was niet van het veld af te 

slaan. Ze wilden van alles leren van Merel en het was zeer geslaagd. 

’s Middags was het de beurt aan de senioren. Er werd gespeeld op twee 

niveaus: 2 tegen 2 competitie of 4 tegen 4 recreatief. Buiten 

beachvolleyballen is toch anders dan volleyballen in de zaal. Door de 

(harde) wind, af en toe een buitje regen en de zon die soms in je ogen 

schijnt doet de bal soms andere dingen dan dat jij wil. En dat maakt 

beachvolleybal ook spectaculair en leuk. 

Het was een zeer gezellige en geslaagde dag.  

 

 

SLIPPERS ACHTERGEBLEVEN BIJ BEACHVOLLEYBAL TOERNOOI  

 

Slippers achtergebleven bij Beachvolleybal toernooi op 22 augustus bij 

Amstelhof. Wie o wie is zijn slippers kwijt? Die kan ze komen ophalen bij 

Pieter Voorn,  

 



IK GEEF DE PEN DOOR AAN… CHARLOTTE 

 

Juli 1993 kwamen Henk en ik vanuit Duitsland/Seedorf in Uithoorn 

wonen. We hadden beiden een functie bij de Koninklijke marechaussee 

op Schiphol gekregen. Meteen zocht ik een volleybalvereniging. Vanaf 

mijn 17e vind ik het een hele leuke teamsport. Door mijn werk mocht ik 

als spelverdeler deelnemen in het Nederlands militair team en heb ik in 

Turkije een kampioenschap gespeeld. Vele wedstrijden en 

kampioenschappen binnen de Krijgsmacht en tegen de Politie in NPSB 

verband gespeeld. Prachtige ervaringen. In Duitsland heb ik aan de Duitse 

competitie deelgenomen. Je speelde in een middag meerdere 

wedstrijden. Ook verzorgde je de scheidsrechter en de lijnrechters. 

Wedstrijdformulieren moesten er ingevuld worden alsof het 

divisiewedstrijden waren. Duitse “grundlichkeit” zullen we maar zeggen. 

Het gemengd douchen tijdens een toernooi was ook een buitengewone 

ervaring en om 10.00 uur aan het bier zitten was niet helemaal aan mij 

besteed. Maar oh zo gezellig! 

In juli 1993 snel SAS’70 gevonden in de gemeentegids. In augustus 

meteen gestart met de conditietraining in het Amsterdamse bos. Dat was 

trainer Ronald Koster zo gewend. Rondjes lopen om de velden daar en die 

vervelende trappen op en neer deed mij denken aan mijn militaire 

conditietrainingen. Het strand in Velsen werd ook bekend terrein. Duin op 

en duin af. Pufpufpuf. Ik moet toegeven we startten met een bere-

conditie en het was gezellig met elkaar. Dat gezellige waardeer ik heel erg 

bij SAS. Wel presteren en je best doen en willen winnen maar ook de 

gezelligheid. In alle teams waarin ik speelde heb ik dit altijd ervaren. 

Top!!! 

Die gezelligheid ervoer ik ook in alle toernooien die we speelden. Caravan 

en tent mee en afreizen naar Goes, de Waddeneilanden of Noord-

Holland. Wat een pret. En dan de stomste/leukste outfit aan te hebben 

om daar een prijs mee te winnen. Met een roze synthetische pruik op 

spelen in de bloedhitte was voor mij een grensverleggende activiteit. 

Maar wat een lol. Een balletje gehakt om 17.00 uur was voor mij de 

beloning voor al dat afzien. Anno 2020 trainen we nog steeds in de shirts 

die we daar kochten. Te gek!  

Ook gingen we met het team naar Zweden. Oud teamgenoot Astrid 

Hagenaars bezoeken op haar buitenverblijf. Een avontuur om nooit te 

vergeten. Maar ook kamperen met de gezinnen. Henk en ik zochten een 

camping en verzorgden de BBQ. Er was een kook/boodschappen ploeg. 

Het corvee werd verdeeld en in het prachtige landhuis in België was er 

zelfs een heus ‘animinimatieteam’ en live muziek. Het kon niet op en 

zoooo gezellig! 

Al deze ervaringen maak je dus mee als je bij SAS speelt. En als ik kijk in 

mijn huidige team speel ik vanaf de start met Anne Smit, Gerda Stam en 

Dione Holthuizen. Dat is toch echt bijzonder en met de overige speelster 

ook alweer jaren. 

SAS verbindt en behoudt haar leden door de sfeer. Chapeau! 

In mijn begin periode in 1993 heb ik geen volle tribunes meegemaakt 

zoals Anne Schipper schreef. Dat was volgens mij net voorbij. Wel bestond 

er in de Scheg een kantine die meer op een bruine kroeg leek. Vol blauwe 

rook en lucht van schraal bier. Heel gezellig maar nu niet meer voor te 

stellen. Later konden we in de Scheg een hapje eten bij de helaas veel te 

jong overleden Jan van Lienden. Prachtige herinnering. En wederom met 

veel plezier! 

Ik hoop dat SAS nog vele jaren haar leden kan behouden en nieuwe leden 

mag  welkom heten. Ik wens iedereen een sportief en gezond jaar toe en 

ik kijk uit naar de nieuwe Scheg! 



De pen geef ik door aan 

Anneke Stam. Ik ben benieuwd 

naar de werkzaamheden van 

een ledenadministratie die zij 

al zolang verricht. En wie weet 

heeft Anneke nog leuke 

verhalen van de SAS reizen 

naar Lloret de Mar!? 

 

Charlotte Bloemendaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK VAN DE SCHEIDSRECHTER 

 

In de week van 2 oktober tot 11 oktober is het de week van de 

scheidsrechter. Doe jij ook wat leuks voor de scheids? Maak een foto van 

jouw idee en tag SAS'70 in je post op social media, wij willen alle 

initiatieven graag delen! En voor al onze scheidsrechters binnen de 

vereniging: Wij vinden jullie tof! Bedankt voor jullie inzet! 

 

START COMPETITIE 

 

Afgelopen week is de competitie gestart. Enkele teams hebben vooraf een 

toernooi gespeeld om vast een beetje in het wedstrijdritme te komen. De 

start van de competitie gaat het allemaal net wat anders dan anders door 

de verschillende corona-maatregelen die getroffen worden bij de 

verenigingen. Onze maatregelen hebben we verstuurd op 15  september 

en kun je terugvinden op de site.  

De eerste punten zijn trouwens al binnen bij de verschillende teams! In 

Vinkeveen gingen zowel DS2 en HS2 met de volle 5 punten naar huis! HS3 

heeft in Hoofddorp ook alle punten mee naar Uithoorn genomen.  

De eerste thuisavond  

Eindelijk was het weer zo ver, we konden weer volleyballen in de Scheg! De 

eerste thuisavond van het seizoen 2020-2021 was voor de meeste teams 

een daverend succes. JA1 trof een stevige tegenstander, maar gaf goed 

tegenstand en kwam steeds beter in de wedstrijd. Het was helaas net niet 

genoeg om een setje te kunnen pakken, maar je kunt zien dat ze groeien! 

Heren 2 en 3 speelden beiden een hele goede wedstrijd in de toch wel 

vernieuwde samenstellingen en wonnen met 4-0 van de tegenstanders uit 

Haarlem. Daarna was het de beurt aan heren 1, 4 en dames 1. Heren 1 

begon goed, maar verloor daarna de tweede set. Dit schudde ze aardig 

wakker waarna ze de 3e en 4e set met ruime cijfers pakten. Heren 4 begon 

wat minder aan de wedstrijd en verloor de eerste 3 sets, maar wist daarna 

de 4e set nipt te pakken, goed gedaan! Dames 1 speelde met hoognodige 

invallers een nette wedstrijd tegen VCH en hield alle punten in Uithoorn. 

De ‘derby’ tussen DS2 en DS3 is verplaatst naar dinsdag 6 oktober zodat 
beiden tenminste met een heel team kunnen aantreden. 

De tribune was goed bezet en het publiek hield zich netjes aan de 

maatregelen die we hebben genomen, ook in de horecaruimte en de 

kleedkamers voor en na de wedstrijd hield iedereen zich aan de 

maatregelen, dank daarvoor! 



ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

Dit jaar vond de ALV voor het eerst in lange tijd niet op een 

trainingsavond plaats. We vinden het daarom fantastisch dat de opkomst 

bij de ALV alsnog zó goed was! Dat is echt een compliment voor de 

vereniging, er heerst een echt verenigingsgevoel. Dank allen voor jullie 

aanwezigheid! Binnenkort volgen de notulen via de mail.  

 

Even voorstellen: Jeroen Spanbroek 

15 jaar geleden kwam ik in Uithoorn wonen. En hoe kan je er voor 
zorgen dat je het gevoel van thuis creëert? Voor mij is dat lid 
worden van een vereniging. Een voetbalvereniging had altijd mijn 
voorkeur maar ik was na VV Riethoven (hier ben ik geboren) en 
Sporting '70 (Utrecht, daar heb ik tijdens mijn  studie gewoond) 
klaar voor een andere sport. Omdat ik op de Academie voor 
Lichamelijke Opvoeding heb gezeten, is balgevoel het probleem 
niet. Verder dan recreatief volleyballen was ik echter nog niet 
gekomen en het leek mij leuk en uitdagend om bij SAS ’70 
competitie te gaan spelen, te trainen en training te gaan geven. Ik 
heb in die tijd de jeugd en H3 training gegeven terwijl ikzelf in H2 
speelde. Een periode waarin ik in Uithoorn steeds meer het gevoel 
van thuis kreeg. Zeker na de geboorte van mijn 2 dochters die op 
Het Duet naar school gingen was de keuze voor Uithoorn een 
definitieve. 

Herinneringen aan die tijd zijn voor mij toch vooral de jaren waarin 
ik samen met H2 een mascotte had… de gekke geit! Wat een lol 
hebben we met elkaar gehad en we zijn zelfs één keer kampioen 
geworden. Ik ben even bij SAS’70 weg geweest. Ongeveer drie jaar 
heb ik mijn oude liefde, het voetbal, opgepakt bij SC Badhoevedorp. 

Maar uiteindelijk weet je pas wat je mist als je het niet meer hebt. 
Dus gauw weer terug naar SAS’70. En sinds dit jaar weer een groot 
deel van het team ‘de gekke geit’ bij elkaar. De mascotte is weer 
terug en nu zelfs als shirtsponsor te bewonderen! 

In mijn werkende leven ben ik bestuurder bij Blosse. Een organisatie 
voor onderwijs en opvang. Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt en 
vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Nu 
mijn dochters wat ouder zijn (Demi is 11 en Isa 9) en de oudste naar 
de middelbare school gaat wil ik ook graag een bijdrage leveren aan 
SAS’70. Ik heb er voor gekozen om lid te worden van het bestuur in 
de rol van voorzitter TC. Ik kijk uit naar de samenwerking met alle 
bestuursleden en hoop met iedereen verder te kunnen bouwen aan 
een mooie vereniging waar plezier en sport hand in hand gaan! 

 

Groet, Jeroen 
 

RABO CLUBSUPPORT 

 
Rabo-clubsupport 

Ben je naast een rekeninghouder ook lid van de Rabobank?  

Stem dan op SAS’70 tijdens de RABO Club Support 2020 actie. Stemmen 

kan vanaf 5 oktober. 

https://www.rabo-clubsupport.nl/regio-schiphol (categorie volleybal; uiteraard) 
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VRIJWILLIGER BIJ VOLLEYBALVERENIGING SAS’70 

 
Onze vereniging draait op vrijwilligers, daar zijn we heel dankbaar voor! 
Om de vereniging draaiende te houden, hebben we nog meer vrijwilligers 
nodig! Heb jij een passie voor iets buiten het volleybal waarmee je de 
vereniging kunt ondersteunen of heb je een leuk idee waarmee we 
bijvoorbeeld de vereniging beter op de kaart kunnen zetten of waarmee 
we leden kunnen werven? Laat het ons weten (bijvoorbeeld via 
voorzitter@sas70.nl  of secretaris@sas70.nl)! We denken graag mee en 
willen middelen beschikbaar stellen zodat jij kunt doen wat je leuk vindt 
en waarmee je de vereniging helpt!  
 
Hieronder een paar vacante vrijwilligersfuncties:  
 
Wil je de club jong houden en invloed hebben op onze prachtige jeugd 

teams? Word jeugdvoorzitter 

Altijd stiekem een beetje de baas willen spelen? 

Word trainer van een senioren- of jeugdteam 

Houd je wel van een goed feestje? Kom helpen met de festiviteiten van 

het 50-jarig bestaan! 

Ben jij ook iemand die uren op instagram en facebook zit? Help de club 

met de social media! 

Ben je enthousiast geworden en wil je je ook als vrijwilliger inzetten voor 

SAS’70, spreek me dan gerust aan in de sporthal of stuur me een mail! 

Pieter Voorn, voorzitter Volleybalvereniging SAS’70  voorzitter@sas70.nl 

 

CONTRIBUTIE 

 

In oktober zullen de contributiefacturen weer verzonden worden. 

Zou top zijn als onze penningmeester dit jaar geen enkele herinnering 

hierover zou hoeven mailen… 

Afgelopen ALV is er een nieuwe categorie toegevoegd, Jong Volwassen, 

oftewel tussen 18-24 jaar. Een overzicht van alle bedragen vind je op de 

website www.sas70.nl. 

 

IK SMASH DE BAL DOOR AAN… JOYA 

 
De jaren dat ik bij SAS'70 heb gevolleybald waren ongelofelijk gezellig! Het 
kamp met ons teams was altijd om te genieten met het kampvuur en daar 
omheen gingen wij dan altijd lekker zingen of weerwolfje spelen. Af en 
toe namen wij tijdens kamp ook lekker een zak chips mee naar de tent en 
smullen maar. 
  
Daarnaast heb ik altijd genoten van onze wedstrijden waar we steeds 
beter in werden. Wij zijn zelfs 2x kampioen geworden! Dat is zo'n leuke 
ervaring! 
  
Nu ik verhuisd ben mis ik mijn oude team wel hoor. Het is nooit meer 
zoals het was. Enorm bedankt meiden! 
  
Ik Smash de bal door naar mijn ex-teamgenootje Tanja Valkenburg, omdat 
zij vast een mooi verhaaltje kan schrijven. 
  
Met vriendelijke groet, 
Joya Koehler 
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SPECULAASPOPPENACTIE 

 

Hoeveel speculaaspoppen heb jij al verkocht? 

Inmiddels een traditie, dus ook dit jaar doen we meer mee aan de 

speculaaspoppenactie. Van elke verkochte speculaaspop gaat € 2,75 in de 

kas van SAS’70. Hiermee kunnen we leuke extra activiteiten organiseren 

voor de jeugd. 

 

 
 

FLAUWE MOPPEN 

 

Weet je waarom een politie agent altijd gelijk denkt te hebben? De 

aanhouder wint.. 

 

Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht (de ander) Waar ligt dat dan? Geen 

idee, maar in de krant stond: ‘Lekker weer in zicht’ 

 

Waarom zet een dom blondje lege flessen voor een feest in de koelkast? 

Voor de gasten die geen dorst hebben 

Waar staan de meeste bomen? 

in de grond!! 

 

 

OUDE KRANTENKNIPSELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORTINSTUIF 

 

SAS’70 heeft op woensdagmiddag 23 september meegedaan met de 
sportinstuif in De Scheg, georganiseerd door Uithoorn voor Elkaar 
(voorheen Videt). 
Onder bezielende leiding van Sanne W, Tanja en José en geholpen door 
een paar enthousiaste CMV leden hebben wij aan de jeugd van Uithoorn 
ons mooie spel volleybal kunnen laten zien. 
De handbalclub uit Uithoorn en de Survivalclub uit De Kwakel waren ook 
aanwezig. Maar het moet gezegd, bij het volleybal was het het drukst en 
bleven ze het langst hangen. 
Na afloop kregen de kinderen een folder van SAS’70 mee en nu maar 
hopen dat we nieuwe leden mogen verwelkomen.  
 

  
 
 
 
 

ER WAS EENS: LAS MULETAS 

 

Diverse spelers van SAS gingen in de jaren 90 van de vorige eeuw 
regelmatig in de meivakantie naar Lloret de Mar. Na een busreis van 
ongeveer 20 uur kwam je op zaterdagochtend aan bij het Garbi hotel 
waarna er op zondag een kennismakingsmiddag was in de school naast 
het atletiek stadion. 
In een tenue uitgekozen door de dames (zucht) speelden wij dan onze 
wedstrijden. 
Zij hadden ons Las Muletas genoemd wat ‘De Krukken’ betekent, om zo 
de verwachtingen wat te temperen bij de tegenstander. 
Op maandag begon het toernooi in het atletiek stadion. Het was er een 
drukte van jewelste met ongeveer 100, voornamelijk Nederlandse, 
volleybalteams. 
Wie heeft de kreet “als je pis begint te stinken, wordt het tijd om te 
drinken” niet onthouden. 
‘s Avonds iets uitzoeken van het doodlopende buffet in het hotel zodat je 
er daarna in de kroeg weer tegenaan kon. 
De dames gingen naar Pedro, en de heren naar bar dancing Asterix, 
Garfields of een ander (hard) rock café. Dit herhaalde zich op dinsdag 
waarna we op woensdag een dag vrij waren. Vaak gingen we op die dag 
naar Barcelona. 
Op donderdag was het weer tijd om te volleyballen en om naar de kroeg 
te gaan waarna op vrijdag de laatste wedstrijden werden gespeeld. 
Vrijdagavond was er een groot eindfeest met een prijsuitreiking op de 
boulevard, ik kan me nog herinneren dat de band Slagerij van Kampen 
een optreden gaf. 
Nog één keer naar de kroeg waarna je op zaterdag de bus weer instapte 
en waar je na een lange, lange busreis op zondag aankwam in Uithoorn. 
In totaal is SAS in verschillende samenstellingen 10 jaar achter elkaar naar 
Lloret de Mar afgereisd. Anneke en Cilia zijn alle edities meegeweest! 
 



 

 

VUE OBLIQUE 

 
Veel verandering!, veel verbetering? 

Het zal u niet zijn ontgaan. We leven in het jaar 2020, dat klinkt nog net 
niet zo muzikaal als het ooit bekende “In the year 2525”, maar het scheelt 
niet veel. Het is een jaartal waarvan ik ooit dacht dat het zo ver weg lag 
dat er tegen die tijd wel veel veranderd zou zijn in de wereld. Nou is er 
ten opzichte van pakweg 1970 best veel veranderd, maar anderzijds valt 
dat ook wel weer reuze mee. Laten we eens kijken.  

In 1970 had je nog geen of nauwelijks zzp-ers. Je had wel mensen in 
zelfstandige beroepen, zoals architecten, advocaten en notarissen. Zij 
waren eigen baas in het zoeken van klanten en het aannemen van 
opdrachten. Vandaag de dag kent dit land meer dan 1 miljoen zzp-ers van 
wie het overgrote deel werkt voor lage tarieven in beroepen en het einde 

van de dalende trend in beloning lijkt nog niet op een dieptepunt te zijn 
beland. Van vele vaste banen zijn we overgegaan naar inzet van arbeid die 
vooral de werkgevers veel geld en ruimte heeft geboden. Merkwaardige 
vooruitgang als u het mij vraagt. 

Vroeger stonden er brievenbussen op de hoeken van vele straten. De 
ouderen onder u weten nog wel wat ik bedoel. Daar kon je een brief in 
gooien. Verdwenen zijn ze, deze oranjebakken. De weinige brieven die we 
nog versturen kunt u afgeven bij het postagentschap. Daar staat 
tegenover dat jaren geleden het pakketvervoer vooral een 
aangelegenheid was tussen bedrijven. Uit de erfenis van de 
beurtvaartschippers ontstonden in de loop der jaren de transporteurs met 
slogans als: “Henk van der Scheur-van-deur-tot-deur”. Vandaag de dag is 
pakketvervoer zodanig logistiek verfijnd dat van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat de straat vol staat met busjes van pakketbezorgers die veelal 
eén pakketje per adres bezorgen. Let wel dat geldt voor elk busje, reken 
maar uit. Merkwaardige vooruitgang als u het mij vraagt. 

In 1980 had ik uiteraard al wel een bankrekening, maar was contant geld 
wel vrijwel het enige betaalmiddel dat ik dagelijks gebruikte. Nu ben je al 
blij als er nog een (niet) verdwaalde euro in de keukenla ligt als de 
collectant weer aanbelt. Maar ook die heeft al een pinapparaat aan zijn 
bus hangen, dus pinnen (ook een klein bedrag) mag. Voorkomt ook nog 
dat de arme drommel na het afleggen van het inzamelparcours wordt 
beroofd van de opgehaalde centjes. 

In de jaren 80 werd het 2-fasen studiemodel ingevoerd. Stoffige 
universiteiten (Leiden waar je antieke talen en letterkunde kon studeren) 
moesten worden opgefrist. Andere methoden, andere 
onderwijsprogramma’s, andere titels. Het moest allemaal sneller, beter 
en goedkoper. Momenteel lees ik in de krant dat 15% van de leerlingen 
van de basisscholen in Nederland niet beschikt over voldoende 
vaardigheid in lezen, schrijven en rekenen. En de regering zet elk jaar 



hoog in op de “kenniseconomie” als onderdeel van de toekomst van dit 
land. Merkwaardige vooruitgang als u het mij vraagt. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan, maar ik zal het kort houden. Er is veel 
veranderd in de wereld, in Nederland, in zeg de afgelopen 50 (!) jaar. Dat 
niet alles verbetert, moge duidelijk zijn. Ik heb daar in het verleden wel 
eens iets over gezegd en (zie hierboven) niet altijd even positief. Maar de 
komende 50 jaar, ik beloof het u plechtig, zal dat anders zijn. Ter 
ondersteuning van de toekomst van onze mooie volleybalvereniging zal ik 
bij volgende gelegenheden louter verslag doen van positieve 
ontwikkelingen in onze (sport-)wereld en deze beschrijven in mijn 
gebruikelijke rijke woordenschat. Mild worden en “looking on the bright 
side of life”, het kan op je oude dag, maar u zult het zien, wel met mate! 

Was getekend, 

 

Jan Winkelman 

 

WIST U DAT… 

# Foto Solleveld ooit de jeugd heeft gesponsord en nadat we de eigenaar 
drie jaar lang meneer Solleveld hebben genoemd hij bij zijn afscheid zei: 
“ik heet meneer Janssen, niet Solleveld”. 
# Mara nooit haar mond kan houden op de training 
# Benjamin al 1,5 jaar en al heel erg groot is 
# De mini’s duiken heel erg leuk vinden maar niet zonder de sokken van 
Eus 
# De scheidsrechtersstoel best wel hoog is 
# Het aanstaande pensioengehalte best hoog is bij recreanten 2 
# José en Linda ontdekten dat ze hetzelfde euvel aan hun voet 
hadden/hebben…een feest van herkenning 
 

SPONSORCOMMISSIE 

Volleybalvereniging SAS’70 kan helpen om de naamsbekendheid van je 

bedrijf in de regio te vergroten en de maatschappelijke betrokkenheid te 

verhogen. Ben je op zoek naar interessante sponsormogelijkheden, 

promotie van je bedrijf binnen én buiten Uithoorn en/of draag je SAS’70 

een sportief hart toe, neem dan contact op met Jeroen Drost of Frank 

Mulder via sponsorcommissie@sas70.nl  

Volleybalvereniging SAS’70 is trots op haar sponsors: 

  

https://www.maasautogroep.nl/ https://www.phaedram.nl/ 

   
https://www.motion-fysiotherapie.nl/ https://www.mutasport.nl/ 

 
  
   

 
http://www.reijnen.nl/    http://leanads.com/#a_home 
 

  
http://www.wvanhuizen.nl/   https://www.kokadvies.nl/ 
 
 Voor mijn  vrienden! 

van Kuifje 
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