
(63) Oud-heren 3 – 30 jaar Terschelling

In december 1988 kwam coach  (34 jaar jong) met zijn clan vanaf Terschelling in 
Schoonebeek terecht. Ook op dit eiland was hij verslingerd aan het volleybal. Als 
bestuurder en speler bij EDO had hij het er maar druk mee. Ook was hij druk met de 
organisatie van het Meitoernooi. Dit was een toernooi om de eilander volleyballers 
tegen ploegen van de wal te laten spelen. Elk jaar een groot succes. In Schoonebeek 
kwam coach terecht in het team van heren 3. Een team bestaande uit eind dertigers en 
erg fanatiek. We wilden altijd winnen. Door gaan tot het gaatje, maar wel op een faire 

manier. Als de tegenstanders ons een oor probeerden aan te naaien was het: één voor 

allen, allen voor één. Als de tegenstander beter was, dan hadden we er vrede mee. Na 
de wedstrijd of training altijd gezellig na borrelen in de kantine onder het genot van 
een gele pater:  “Amsteltje”. Werd later via een gemanipuleerde enquête een Grolsch. 
Alle problemen van de wereld werden daar dan opgelost. Dus je raadt het al. Ik wilde 
mijn teamleden graag kennis laten maken met mijn eiland. Op een vrijdagavond in 
mei 1990 gingen we met 12 spelers en partners voor de 1e keer vanuit Harlingen de 
plas over. Ondanks de voorspellingen van coach, dat het altijd mooi weer was tijdens 
het Meitoernooi, was het die avond strontweer. Maar we werden met de bus tot aan de
voordeur van ons verblijf in Midsland Noord gebracht. Kampeerboerderij Pals. 
Zaterdag was het in mijn herinnering stralend weer en we speelden prachtige 
wedstrijden. 's Avonds nog op stap met een paar man. De rest was uitgeteld. 's 
Zondags weer terug naar de wal. Overal werden de bij de ouders en schoonouders 
gestalde kinderen weer opgehaald. Het jaar daarop logeerden we in De Oude 
Reddingbootschuur in Oosterend. Er werd kennis gemaakt met Hessel. De zingende 
kroegbaas van de Groene Weide. Deze kennismaking kreeg een voortzetting in Ahoy 
bij een groots optreden van Hessel aan de wal. Coach bestelde vijftig toegangskaarten,
regelde een bus en lulde deze vol met geïnteresseerde Hesselfans uit Schoonebeek. 
Een geweldige avond 1n 1991in Rotterdam was het gevolg. Verschillende keren werd 
een beker gewonnen. De Thrianthaanse kroegtijger werd geboren. Een tijger met 
volleybal en een pot bier. T-shirts werden ontworpen met de tijger als opdruk. Veel 
sterke verhalen doen de ronde. Die kloppen allemaal. De jaren verstreken. Heren 3 
werd oud-heren 3. Geen toernooi meer maar wel een geweldig weekend. Later een 
midweek er aan vast. Dit jaar gaan we met vijf stellen voor de 30e keer naar 
Terschelling oftewel Schylge. In de loop der jaren is er veel veranderd. Wat niet is 



veranderd is het mooie weer. Oftewel onze optimistische insteek. Ik verheug mij nu al 
weer op de heerlijke zoute haringen en kibbelingen aan de haven van West-
Terschelling. Vanaf deze plaats dan ook een wel gemeende Proost en nog vele jaren in
goede gezondheid genieten van ons overzees uitje.  

Coach


