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Onze nieuwe thuisbasis in Sportcentrum De Meerwaarde is voor de meesten inmiddels het 
thuishonk geworden en we zijn er met z’n allen al wel behoorlijk gesetteld. Eindelijk met z’n 
allen trainen en competitie spelen in dezelfde hal en wat nagenieten in de kantine 
CheerSSS, van waar uit de wedstrijden ook te volgen zijn onder het genot van een drankje 
(het enthousiaste geluid van spelers en coaches moet je er dan wel bij denken). 

Zo mochten we ook de nationale vrouwenploeg op 24 april op volle sterkte in De 
Meerwaarde begroeten. Hier speelden de dames van Oranje ter voorbereiding op het 
Olympische kwalificatietoernooi (OKT) een wedstrijd tegen de Bulgaarse dames. Hoewel de 
zaal vol publiek zat, mocht het helaas niet zo zijn dat dit tot winst van Oranje leidde, maar 
SSS en De Meerwaarde zin hiermee wel even op de kaart gezet.

Hoe verging het de heren het afgelopen seizoen?
H1 heeft het seizoen als 6e afgesloten en start binnenkort aan een nieuw seizoen met 
nieuwe spelers en oude bekenden en een nieuwe trainer coach. Op 20 oktober staat de 1e 
thuiswedstrijd gepland tegen Orion. De mannen mogen eerst op 13 oktober nog naar 
Rotterdam.

H2 kijkt enerzijds positief terug op afgelopen seizoen: Allereerst is De Meerwaarde een super
hal mbt de hoogte en de vloer en de kantine is zeker ook gezellig. Ook bleek het mogelijk 
met andere teams te schuiven waardoor H2 toch aan de A kant kon trainen. En tenslotte is 
veel waardering voor m.n. H3 vanwege de getoonde bereidheid H2 te behoeden voor 
degradatie nadat Norman Abraham rond de Kerst als trainer stopte.

Anderzijds zijn er ook negatieve kanttekeningen : Jammer dat je niet vanuit de kantine naar 
buiten kan. En de moeite die het kostte om tellers en vlaggers te regelen. Onverwacht veel 
en hoge boetes waren het resultaat. Om het grote aantal taken uitgevoerd te krijgen wordt 
voorgesteld werkzaamheden voor senioren te gaan verplichten.

H3
Met een enthousiaste groep werd er begonnen in de tweede divisie. De eerste helft werd met
leuk volleybal goed afgesloten. Rond Kerst veranderde het e.e.a. en ging trainer Olaf 
Ratterman + een groot aantal spelers naar H2. Zodoende ging de tweede competitie helft al 
vroeg als een nachtkaars uit en werden ze uiteindelijk 8 ste.

H4
Het 4e herenteam was naar de Regiodivisie gepromoveerd. Vooraf was bekend dat dit voor 
een paar oudgedienden, na het succes van het kampioenschap, het laatste jaar zou zijn. De 
vertrekkers, Jaap van 't Land, Erwout van Wolfswinkel, Laurens Versteeg en Klaas Kunst 
wisten met hun andere teammaten het seizoen 2011 – 2012 af te sluiten met behoud van de 
plek in de Regiodivisie. Sluitstuk van de competitie was de derby tegen SDS, een vijfsetter 
die winnend werd afgesloten. 



H5
Het team was een mix van jonge spelers uit de A1 van vorig jaar en ervaren ouderen. In 
potentie zou het team goed moeten kunnen meedraaien in de 1e klasse. De 2e seizoenshelft
vertrok de trainer Olaf Ratterman naar H2. Diederik Hendriksen was bereid zowel trainingen 
en coaching over te nemen. Onder leiding van Diederik is er geen wedstrijd meer verloren. 
Helaas was er nog 1 team wat ook zoveel won. In de eindstand werd H5 2e op 1 punt van de
kampioen. 

H6
Om allerlei redenen (o.a. de klasse-indeling) bleef slechts een smalle basis over van het 
voorgaande seizoen. Gelukkig was er voldoende aanwas en waren getalsmatig voldoende 
spelers beschikbaar. Maar er moest veel energie gestoken worden in het teamgebeuren en 
het spelsysteem omdat niet alle posities altijd even sterk bezet waren. Uiteindelijk werd een 
verdienstelijke 7e plek bereikt.

Voor H7 was het dit seizoen zaak om weer terug te keren in de 2e klasse.
Doordat er een nieuw team tussengevoegd werd zat er helaas voor deze mannen niet 
anders  op dan om een jaar in de derde klasse te spelen. Doelstelling was om zo goed 
mogelijk te blijven spelen ondanks de vaak zwakkere tegenstanders. Met trainer/coach 
Henkjan Ebbers is dit prima gelukt en is H7 ongeslagen kampioen geworden.

H8 had een prima seizoen ondanks de verhoogde blessuregevoeligheid vanwege de hoge 
gemiddelde leeftijd. Een derde plaats weten te scoren is niet gek. H8 heeft een brede 
selectie en dat moet ook wel. Want er is nogal eens iemand afwezig. Niet alleen door 
blessures, ook wel om andere redenen. Dus van echt vaste basis was amper sprake. Toch 
draaiden ze boven in mee. 

H9
Omdat de Nevobo een halsstarrige houding toonde voor wat betreft de indeling van Heren 8 
en Heren 9, waarbij heren 9 op hoger niveau moest uitkomen dan Heren 8, was de start van 
het  competitieseizoen nogal heftig. De trainer/coach vond het bezighouden van in totaal zo’n
20 spelers niet altijd even makkelijk.

Vanuit de Heren TC wordt veel waardering uitgesproken richting Brand-Jan van de Heuvel 
voor zijn inzet. Hij heeft gemeend na 2 jaar te moeten stoppen met zijn werkzaamheden 
binnen de Heren TC. Wij respecteren zijn beweegredenen maar betreuren het wel.

Hoe ging het dan bij de dames
Een seizoen waar veel is gebeurd mogen we wel zeggen, soms voor sommige teams te 
weinig speelsters door blessures en / of andere redenen. Dus veel schipperen om de 
competitie teams te laten spelen. Uiteindelijk toch allemaal redelijk gelukt.
Het seizoen gestart met 7 dames teams en alle teams hebben geknokt voor de hoogst 
mogelijke plek in hun competitie.
D1: regio divisie keurige middenmoot
D2: geknokt om in promotieklas te kunnen blijven en gelukt.
D3: Ook veel inspanning om keurig in de 1 e klas te blijven en ook gelukt.
D4: keurig meegedraaid om hoogste plaats, uiteindelijk 4 e geworden in de 2e klasse



D5: moeilijk seizoen om zich te handhaven en uiteindelijk gelukkig niet gedegradeerd, omdat
MA1 een kwalificatietoernooi gespeeld heeft om een plaats in de 2e klasse.
D6: zoals altijd keurig gewerkt om in 3 e klasse te blijven.
D7: netjes in de 4 e klas meegedraaid en in de middenmoot geëindigd.

Al met al een redelik seizoen maar helaas geen kampioensteams dit jaar, maar wel de 
verwachting dat door inpassen en al mee laten trainen van talent volle jeugd speelsters met 
hogere teams er voor het nieuwe seizoen hogere verwachtingen zullen zijn.

De TC heeft zo goed en kwaad als het kan het afgelopen seizoen geprobeerd alles in goede 
banen te leiden, mede dank zij de inzet van Anna de Kruijff en Caroline Bakelaar , aangezien
Ronald vanwege werkzaamheden veel minder inzetbaar is geweest, is dit uiteindelijk toch 
gelukt
Dank daarvoor aan beide dames is hierbij zeker op zijn plaats.

Inmiddels zijn we alweer aan nieuwe seizoen begonnen en ook nu is alles weer goed 
voorbereid en  hebben alle teams hun trainers. Dit seizoen  zelfs 8 dames teams.
Waarbij de eerste drie teams begeleid worden door zeer ervaren trainers en in deze eerste 3 
teams veel verjonging heeft plaats gevonden.
Een kleine kanttekening wil ik hier aan nog toevoegen: de eerste 3 teams zijn prestatie 
gerichte teams en wij verwachten wel dat de speelsters voor deze teams alles zullen doen 
om te kunnen spelen en trainen, gedurende het hele seizoen. Als je ziek bent of 
geblesseerd, dan is het niet anders maar verder verwachten wij wel dat iedereen aanwezig is
zodat met deze team sport er een uitstekend resultaat als team kan worden neer gezet.

Dames, namens de dames TC: Heel veel succes voor het nieuwe seizoen.

Hoe verging het de jeugd?
Het afgelopen seizoen van de jeugd was weer leuk en sportief. Als eerste willen we bij deze
alle trainers, coaches en andere die geholpen hebben om dit seizoen goed te laten verlopen 
erg bedanken voor hun inzet. Dit jaar waren de eerste teams weer goed vertegenwoordigd in
de topklasse in de tweede helft van het seizoen. Alle eerste teams uitgezonderd de MB1 
hebben topklasse gespeeld. De MA1 zijn zelfs  ongeslagen kampioen geworden in de eerste
helft van de competitie, en de JB1 zijn ook de eerste helft kampioen geworden.

De rest van de teams hebben erg leuk gespeeld van wat de Jeugd TC van de wedstrijden 
heeft gezien: hoe verder het seizoen vorderde, zagen we het niveau omhoog gaan door de 
training en wedstrijd ervaring. De teams in de topklasse in de tweede helft van het seizoen 
hebben zeer spannende wedstrijden laten zien. De MA1 zijn in deze tweede helft in de 
topklasse wederom kampioen geworden. Het andere team dat kampioen werd de tweede 
helft was de MB1 in de hoofdklasse. De MA1 mochten van de Nevobo PD wedstrijden gaan 
spelen om een plaatsje bij de Dames senioren in de 2e klasse in de wacht te slepen. Dit is 
ze ook gelukt en hierdoor kon D5 in de 2e klasse blijven spelen, goed gedaan MA1 .

Alle teams van C tot A-jeugd bij de jongens en de meiden hebben weer mee gedaan met de 
openclub  kampioenschappen. Dit was weer erg leuk en verschillende teams zijn 
doorgedrongen tot de halve finales. De meeste zijn daar gestrand. Het was ook weer erg 
leuk dat er weer wedstrijden werden gespeeld in de  Meerwaarde in de voorrondes en de 



halve finales. Wij raden een ieder aan om hier een keer te komen kijken, want het zijn erg 
leuke en spannende wedstrijden om naar te kijken. Aan het einde van het seizoen hadden 
we nog voorronde voor welke klasse welk team volgend jaar gaan spelen. Dit was voor het 
eerst en was nog een heel gedoe om dit allemaal rond te krijgen met het op tijd indelen van 
de teams en ze in de nieuwe samen stelling een paar keer te laten trainen. Maar de meeste
teams hebben het gehaald in de voorronde waar ze gingen spelen, alleen de MB1 heeft de 
hoofdklasse niet gehaald. Dit kwam ook omdat ze in een erg sterke poule zaten. Maar niet 
getreurd ze gaan gewoon goed spelen in de 1e klasse.
Kortom weer een erg geslaagd seizoen voor alle jeugdteams van SSS.
 

Bij de mini’s hebben ze ook een leuk seizoen gedraaid, iedereen kon weer verder dit seizoen
in een ander niveau. We willen van deze kant natuurlijk ook hier de trainers en coaches en 
andere die hebben geholpen om dit seizoen tot een mooi einde te brengen hartelijk danken.
Aan het einde van het seizoen konden we 3 teams feliciteren met het kampioenschap dit 
waren Mini’s 1, 5 en 6. Mini 1 is de tweede helft topklasse gaan spelen, ze hadden gedacht 
om lekker mee te ballen om een hoop te leren, maar het pakte heel anders uit. Onder de 
bezielende leiding van Albert Pansier gingen ze steeds meer winnen en kwam er een 
kampioenschap in zicht. Die hebben ze dus ook binnen gesleept. Hierna mochten ze nog 
regio kampioenschappen spelen en dit ging ook zeer goed daar zijn ze 5e geworden een erg
goede prestatie Top mini 1!!!

Vernieuwde activiteitencommissie
Onder leiding van Vincent Eggink is de activiteitencommissie vernieuwd. Regelmatig zorgt 
Vincent ervoor dat iedereen per mail op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten. Als je 
ook ideeën hebt, schiet gerust iemand van de activiteitencommissie aan. Heb je geen e-mail 
ontvangen van de activiteitencommissie en wil je dit wel? Meldt het dan bij Vincent (of via de 
mail v.eggink@chello.nl )

Overige zaken
Ondanks de economische crisis werd er geld verdiend aan diverse acties en met het ophalen
van oud papier. Dit laatste gaat binnenkort op een andere manier. De jarenlang bereidwillige 
dozensjouwende vrijwilligers (die veel respect verdienen) worden vervangen door vrijwilligers
die blauwe containers mogen legen, een fysiek mindere inspanning…

Het bestuur bedankt zoals ieder jaar opnieuw: trainers, coaches, scheidsrechters, spelers, 
sponsors, lijnrechters, tellers, barmedewerkers, oud papierlopers, TC-leden, leden van de 
activiteitencommissie, leden van de barcommissie, ballenkinderen, leden van de diverse 
commissies en alle andere vrijwilligers heel hartelijk voor de inzet van het afgelopen seizoen 
en wenst iedereen heel veel succes komend seizoen.
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