Jaarverslag SSS 2019 – 2020
Jeugd
Het seizoen 2019-2020 hebben we gespeeld met 12 jeugdteams, twee teams minder dan het jaar
ervoor. We kunnen spreken van een trend, we krimpen. Dit wordt bevestigd in het huidige seizoen
2020-2021 waar we zojuist zijn gestart met 11 jeugdteams.
Bij de CMV is het aantal spelers en speelsters na een korte terugval weer langzaam aan toenemen.
Is dit zorgwekkend? Ja en nee. Wat we zien is redelijk in lijn met het landelijke beeld. Waarbij wij als
SSS nog steeds in een goede positie zitten met een redelijk stabiele aanwas vanuit de CMV jeugd en
nog steeds een flink aantal jongens hebben die volleyballen. We hebben op dit moment qua
aantallen een wat kleinere aanwas van meisjes vanuit de CMV. Wanneer we nu minder C teams
hebben krijgt dit een vervolg krijgen de komende jaren tot de A jeugd.
Het teruglopend aantal jeugdleden heeft wel de aandacht maar is zeker nog niet zorgwekkend. We
hebben weliswaar wat minder teams maar er blijft aanwas vanuit de CMV komen.
De ontwikkeling die we ook zien, hetgeen zich aan al een paar jaar doorzet, is dat het
volleybalniveau van onze jeugd wat lager is dan we de afgelopen jaren hebben gezien. We hebben
zeker bij de meisjeslijn geen teams meer die mee kunnen komen op topklasse niveau.
De jongens competities zijn kleiner waardoor er minder klassen zijn. Hier is het vooral een landelijk
beeld dat het niveau lager is. Uiteraard zijn er individueel spelers en speelsters die talentvoller zijn
dan het gemiddelde.
Waar we erg tevreden over zijn is dat nu voor het tweede seizoen op rij vrijwel volledige meisjes A
teams overstappen naar de senioren en dat ook bij de jongenslijn een flink aantal jongens zijn
doorgestroomd naar de senioren. Dit betekent een flinke aanwas van jonge seniorenleden op hoog
en recreatief niveau. Erg belangrijk voor de continuïteit van onze vereniging. Dit is in het verleden
anders geweest. Toen stapte soms een groot gedeelte van de A jeugd op en maakte geen doorstart
naar de senioren.
Waar we als Jeugd-TC ook erg blij van worden is het trainersbestand bij de jeugd. Een enthousiaste
groep die altijd klaar staat om de jeugd te trainen en te begeleiden bij de wedstrijden.
En dan het seizoen 2019-2020:
De jeugd speelt altijd twee competities. De eerste helft tot de kerst en daarna een nieuwe ronde tot
einde van het seizoen. De eerste helft is gelukkig uitgespeeld zonder problemen. Leuke resultaten en
een enkele promotie naar een hogere klasse.
De kampioenschappen worden in principe pas de 2e seizoenshelft uitgedeeld. Helaas toen kwam
daar de corona lockdown en een abrupt einde van het seizoen. Geen kampioenschappen dus maar
ook geen fijn einde van het seizoen.
De voorronde van het NOJK kampioenschap kon nog wel worden gespeeld in januari. Helaas is geen
van onze deelnemende teams doorgegaan naar de halve finales. Die overigens ook niet meer zijn
gespeeld i.v.m. de lockdown.

Traditiegetrouw sluiten we het seizoen af met een mix jeugdtoernooi met na afloop patat met
brokken. Ook dit was helaas niet mogelijk. Richting de zomervakantie is voor CMV een afsluitende
spelmiddag, en voor de jeugd een mixtoernooi georganiseerd. Beide waren een groot succes.
Bij aanvang van het seizoen 2020-2021 heeft het beachduo Bouter-Penninga (Nederlands kampioen)
een clinic gegeven op de beachvelden bij Odik.

Dames
Het afgelopen volleybaljaar was het meest bijzondere dat wij ooit hebben meegemaakt. Niemand
kon bij het begin vermoeden dat er in maart door het coronavirus een abrupt einde kwam aan zowel
de competitie als aan de trainingen.
De teams waren nog niet uitgespeeld en soms voelde het onrechtvaardig, dat er geen kans meer was
om een plek te bereiken welke recht gaf op promotie , maar ook dat de strijd om degradatie te
voorkomen niet tot het laatst kon worden uitgevochten. Sommige teams hadden pech, andere juist
geluk.
Dames 1 stond dit jaar onder leiding van Bert Gerritsen. Het was een seizoen met ups en downs. De
dames konden geen rol van betekenis spelen in de 2e divisie. Heel goede wedstrijden werden
afgewisseld met teleurstellende resultaten. Aangevuld met een paar talenten uit eigen kweek gaat
het team samen met Bert Gerritsen en Jeffrey Klok proberen een plekje in het “linkerrijtje” te
bemachtigen.
Dames 2 speelde, na de eerste wedstrijd waar ze een heel acceptabel niveau bereikten, een moeilijk
seizoen. Onverwachts was er toch nog een plekje beschikbaar in de 3e divisie. Al snel bleek dat ze
zich, in deze zeer sterke competitie, niet zouden kunnen handhaven. Met al die verliespartijen werd
het voor zowel trainer René Oussoren, als voor het team een moeizaam proces. Komend jaar willen
ze met Paul Boshuis en Cas Abraham het spelplezier weer terugkrijgen en daarmee komen hopelijk
ook weer de resultaten.
Dames 3 heeft ook een jaargang achter de rug, waar geen kamervragen over zullen worden gesteld.
Hoewel er redelijk wat ‘oudgedienden’ in speelden, werd maar weer eens duidelijk, dat je niet
zomaar om de bovenste plekken meedraait in de promotieklasse. Er speelden in deze klasse een
paar heel goed volleyballende teams. Een plekje in de middenmoot was het maximaal haalbare. Wel
werd er fanatiek getraind onder leiding van Patrick Grotenhuis. Ook komend jaar zal Patrick dames 3
onder zijn hoede nemen.
Dames 4, met Paul Boshuis als trainer/coach, probeerde om in de 1e klasse met redelijk ervaren
speelsters een stabiel niveau te halen. Soms lukte dat, soms was het moeilijk om onder de druk van
de topteams in deze klasse het benodigde niveau te halen. Komend jaar zal het team onder leiding
van Peter Sieling zich verder proberen te ontwikkelen.
Dames 5 heeft een bewogen jaar achter de rug, volleyballend deden de meiden het uitstekend, met
een hoge positie bij het voortijdige einde van de competitie. Op het persoonlijk vlak, moest trainer
Jan van de Beek alle zeilen bijzetten om de neuzen dezelfde kant op te houden. Soms gaat ervaren
en jonger prima samen, soms laat het zich ook wat moeilijker sturen. Komend seizoen zal Dames 5
met een heel jonge ploeg en een voor SSS, nieuwe trainster in de persoon van Jacinta Pater,
proberen in de 2e klasse een goede klassering te behalen.

Dames 6 speelde een moeizaam seizoen.. Peter Sieling kon ondanks een heel goede inzet niet
voorkomen, dat ze dit jaar, in eerste instantie, de plek in de 2e klasse kwijtraakten. Gelukkig zorgde
Dames 7 voor een promotie zodat ook dit jaar, nu onder leiding van Jan van de Beek geprobeerd
kan worden op eigen kracht in de 2e klasse te blijven.
Dames 7 deed dit jaar wat ze eigenlijk heel goed kunnen. Ze lieten zien, dat je soms nog meer uit
jezelf kan halen , dan je soms zelf denkt. Door hard te trainen, lieten ze trainer Henkjan Ebbers zien,
dat ook in de 3e klasse heel goed volleybal wordt gespeeld. Een mooie 2e plek bij het stoppen van
de competitie gaf uiteindelijk recht op promotie. Dames 6 kan dankzij deze promotie ook komend
seizoen 2e klasse spelen. De Nevobo verblijdde ons met de mogelijkheid om ook met dames 7
komend seizoen in de 2e klasse te spelen.
Dames 8 heeft ook in de 3e klasse laten zien, prima mee te kunnen. Natuurlijk was het voor de
dames van Anneke Jesse dit jaar niet vanzelfsprekend om weer voor de bovenste plekken te gaan,
maar ze bewezen met goede wedstrijden een volwaardig 3e klasse team te zijn. Ook dit jaar gaan ze
weer proberen om een mooie plek te bereiken.
Dames 9 is een team met jonge meiden, die met elkaar een heel goed niveau halen, bij het afbreken
van de competitie stonden ze op een mooie 4e plek in de 4e klasse, met nog alle kans op de 2e plek
die recht zou geven op promotie naar de 3e klasse. Een heel mooi resultaat voor de ploeg van
Willem Terhorst. Dames 9 was een van de teams waarvoor het abrupte einde een negatief gevolg
had. Er werd geen promotie afgedwongen. De Nevobo heeft gelukkig voor dit team toch een plekje
vrijgemaakt in de 3e klasse.
Dames 10 is al jaren met heel veel enthousiasme aan het spelen in de onderste regionen van onze
competitie. Dit jaar stonden ze onder leiding van Mirella Boshuis. Zij heeft weer stappen voorwaarts
gemaakt met de dames. Ze laten elk jaar weer zien, dat volleybal op elk niveau met passie en inzet
kan worden gespeeld. Het nieuwe seizoen zal het team weer verder groeien met Willem Terhorst als
trainer.
Dames trim is het team in de vereniging dat niet aan de competitie meedoet. Elke woensdagavond
trainen en spelen de dames onder deskundige leiding van Lisanne Jongetjes. Prachtig om te weten
dat er toch voor leden die niet de tijd of de mogelijkheid hebben om 2 avonden beschikbaar te zijn,
gevolleybald kan worden.
Namens de Dames TC worden alle dames en trainers heel hartelijk bedankt voor hun inzet en wij
wensen iedereen een heel sportief, competitief en volledig seizoen.

Heren
Tot 12 maart 2020 was het een prachtig seizoen voor de negen herenteams. Met volle teams
begonnen de mannen vol energie en prestatiegericht aan het nieuwe seizoen. Dat prestatiegerichte
zorgde ervoor dat maar liefst vier herenteams streden om de bovenste plaatsen in hun divisie of
klasse. Daarnaast stonden vier herenteams hun mannetje met een plaats in de middenmoot of met
handhaving in het vooruitzicht. Ten slotte trainden de Heren Trim uiteraard wekelijks op maandag
het snot voor de ogen onder de bezielende leiding van René Runderkamp, die dit sinds jaar en dag
doet en gelukkig ook blijft doen.
Het zou voor de Heren TC een jaar van oogsten worden. Er konden vruchten geplukt worden van een
beleid dat ongeveer zes jaar geleden is ingezet. Bij dit beleid is er een balans tussen presteren en

plezier. Alle spelers zitten in de eerste plaats op volleybal, omdat ze het leuk vinden: dat is ook altijd
het uitgangspunt bij de teamindeling. Daarnaast wordt rekening gehouden met het opleiden van
talenten en een doorlopende lijn creëren van het laagst tot het hoogst spelende herenteam met als
onderliggend uitgangspunt de vereniging gaat boven het team en het team boven het individu.
Om die doorlopende lijn te creëren was afgelopen seizoen één van doelen om met Heren 2 weer de
stap naar de eerste divisie te zetten. Onder leiding van Kees Jan van Garderen, Gert Hoogendoorn en
manager Christien streed Heren 2 met Renswouw om de titel in de tweede divisie en kreeg het een
verdiende promotie naar de eerste divisie. De plek waar de ploeg uit verdween toen de huidige TC
aantrad.
Voor de Heren TC was het extra welkom dat Heren 3 eveneens een promotie naar de tweede divisie
bereikte. Met Mark van Roekel als coach stond de ploeg ongeslagen bovenaan in de derde divisie en
streed het ook nog om de nationale beker.
De derde ploeg die een promotie binnenhaalde was Heren 6. Met Henrieke Hahn als trainer/coach
trainden de mannen elke dinsdag ontzettend hard om ruimschoots aan de leiding te gaan in de
tweede klasse. Het kampioenschap leek slechts een kwestie van tijd te zijn, maar ging helaas door de
coronasituatie niet door.
Ondanks het abrupte einde van de competities, waardoor drie mogelijke kampioenschappen niet
doorgingen, kan de Heren TC terugkijken op een succesvol seizoen. De andere herenteams
presteerden eveneens naar behoren. Heren 5 liet opnieuw zien mee te kunnen met de beste van de
eerste klasse; de ploeg van Hans Wagensveld eindigde op de derde plaats. Daarnaast speelden
Heren 4 en Heren 7 op een keurige positie in de middenmoot van de promotieklasse respectievelijk
tweede klasse. Ten slotte handhaafde Heren 8 - het team getraind door Rob van Bekkum - zich
netjes in de tweede klasse tijdens het eerste seizoen op dat niveau.
Het vlaggenschip van de vereniging - Advisie/SSS - speelde met een jonge ploeg voor het elfde
seizoen op rij in de Eredivisie en behaalde de doelstelling: handhaving. Dankzij een fantastische
eindsprint plaatste de ploeg van Olaf Ratterman zich bijna nog voor de kampioenspoule. In de playouts was handhaving al snel in zicht en bij het stilleggen van de competitie kreeg SSS terecht
opnieuw een licentie voor de Eredivisie toegewezen.
Seizoen 2020/2021
Het seizoen 2020/2021 is inmiddels begonnen, met drie teams op een hoger niveau dan afgelopen
jaar, met sterke volle teams en met veel trainer/coaches. Alleen bij het eerste team is Tom Buijs als
assistent-trainer vertrokken; verder zijn alle trainers bij de herenteams gebleven en dat is
ontzettend fijn. Bij het eerste team is de staf zelfs versterkt met Hans Seubring en Thijs van Noorden.
Verder zijn Hans (Heren 4) en Henrieke (Heren 5) allebei naar een ander herenteam gegaan om deze
verder te brengen; en heeft Alex Meijs de trainershandschoen bij Heren 6 opgepakt.
De indeling van de begeleiding en van de herenteams is opnieuw gedaan door Gepko Hahn en
Adriaan Kuiper; net als het seizoen ervoor. Het was het laatste seizoen voor Gepko als Heren TC, die
in 2014 aantrad als Heren TC. Destijds met acht krappe teams, veel oudere spelers die afscheid
hadden genomen en enkele teams die gedegradeerd waren. In eerste instantie werd er een beleid
uitgestippeld met Willem Held, wat daarna ook met Jan Miedema werd uitgevoerd en de afgelopen
twee seizoenen met Adriaan. Laatstgenoemde neemt het TC-stokje van Gepko over; wetende dat er
mooie stappen zijn in de herenlijn in de afgelopen jaren gezet en dat deze als een huis staat binnen
SSS.

Algemeen
Vanuit de barcommissie – Paul Boshuis:
We zijn het seizoen 2019/2020 normaal van start gegaan. Alles liep weer op rolletjes. De bardiensten
op de zaterdag die de ouders van de jeugd deden liep goed. De vaste krachten die op zaterdag en
donderdag bardienst draaiden vonden het weer erg gezellig. Enige waar nog wel iets op aan te
merken was zijn de bardiensten die we als teams zelf draaien. Hier gaat het nog wel eens mis omdat
ze niet goed in de beschrijving kijken die bij de bar ligt. Hier staat alles in wat er van je wordt
verwacht als je bardienst draait.
Het seizoen is natuurlijk abrupt geëindigd voor iedereen. Voor ons betekende het dat we de
voorraden moesten checken op houdbaarheid. Hier zijn we met onze leverancier goed uit gekomen.
Er zijn ook spullen die op de datum waren naar de voedselbank gebracht. Nu zijn we weer zachtjes
aan begonnen en weer gestopt. Dit is wel erg balen voor iedereen de gezelligheid is nu even ver te
zoeken. We hopen met zijn allen het virus onder controle te krijgen. En als het zover is gaan we weer
de gezelligheid tegemoet in de kantine.

Vanuit de Sponsorcommissie – Matthijs Hazeleger:
We hebben het afgelopen seizoen een aantal mooie nieuwe sponsors binnen gehaald. Dames 1
heeft een nieuwe hoofdsponsor met Simplex binnen gehaald. Heren 2 heeft een naamsponsor
gekregen met Autoschadebedrijf van de Werf, maar ook Dames 2, Dames 3, Dames 8, Heren 6 en
verschillende jeugdteams lopen in nieuwe kleding. En daardoor hebben we verschillende nieuwe
sponsors aan onze vereniging kunnen toevoegen.
Naast de standaard sponsorpakketten zijn we tijdens de coronacrisis ook op een nieuwe creatieve
manier op zoek gegaan naar nieuwe sponsors. Omdat Advisie stopte als sponsor van Heren 1 is er
een werkgroepje opgesteld om te zien of er een manier was om toch extra gelden los te kunnen
weken. Daar is het Groene Hart idee uit ontstaan. En wat een succes is dat gebleken. Midden in de
coronacrisis is een werkgroep ontstaan die dit initiatief opgetuigd heeft zonder elkaar ook maar 1
keer fysiek te ontmoeten, alles ging online. Robin van de Bruinhorst, Brand-Jan van de Heuvel,
Henrieke Hahn, Jacco Schaap en Matthijs Hazeleger hebben samen 10.000 euro opgehaald onder
betrokken leden. In het aankomend seizoen lopen daarom Dames 1 en Heren 1 met de gezichten
van deze mensen op het shirt. Tevens is daardoor ook het bord van de Club van 100 gevuld. Met
allemaal betrokken SSS leden uit het heden en het verleden. De ingezette lijn met het werven van
sponsoren wordt in het aankomende seizoen doorgezet, tevens zal er ook voor H1 op zoek gegaan
worden naar een nieuwe hoofdsponsor. Ook daar zal een werkgroep zich over gaan buigen.
Naast het sponsordeel heeft ook SSS TV een vlucht genomen in de laatste maanden. Vorig seizoen is
SSS TV gestart met het uitzenden van wedstrijden van en interviewen van Heren 1 op Youtube.
Mede door de coronacrisis worden er nu veel meer wedstrijden gelivestreamed, wat op erg veel
waardering kan rekenen van het thuisfront. Wat leuke cijfers op een rijtje. In totaal heeft het
Youtube kanaal nu 358 abonnees, mensen die bij elke start van een wedstrijd een melding krijgen
per mail, het kanaal heeft ruim 15000 weergaven sinds oktober 2019. En 3400 uur aan kijktijd gehad
met de verschillende video’s. Best bekeken wedstrijden zijn Heren 1 tegen Reco ZVH van 16-10. En
Renswouw H1 tegen SSS Heren 2.
Binnenkort gaan er ook weer interviews plaatsvinden met spelers uit H1 en D1.

Vanuit de Activiteitencommissie – Cynthia Barten
Wat een druk, groots en fantastisch laatste jaar voor de AC had moeten worden liep door alle
ontwikkelingen iets anders dan gepland. De grote afsluiters voor het jubileumjaar als de loterij, het
verenigingsweekend en het SSSnerttoernooi XL bleven helaas uit. Gelukkig hebben vele leden (en
oudleden) wel kunnen genieten van een succesvol Jubileumfeest. Uiteraard zijn ook de jaarlijks
terugkerende activiteiten zoals de Startdag, het SSSinterklaasfeest, de VIP avond en de Jeugdnacht
in het eerste helft van het jaar wel gewoon doorgegaan, met vele enthousiaste reacties.
Deze zomer stond in het teken van de overdracht aan de nieuwe AC. Anne, Henrieke, Rinaldo, Wilco,
Simone & Cynthia nemen na 5 tot 10 jaar afscheid van vele leuke activiteiten en de meest gezellige
momenten. Gelukkig hoeven de leden zich geen zorgen te maken over het vervolg van de AC, want
Mariska, Frank, Danny, Yanissa en Anoek hebben deze zomer het stokje overgenomen en zijn vol
enthousiasme begonnen aan het eerste seizoen, ook al zullen we nog even op de uitwerkingen
moeten wachten gezien de huidige maatregelen. De AC wil iedereen bedanken die geholpen heeft
met de activiteiten en het bestuur voor het vertrouwen de afgelopen jaren. En uiteraard voor de
nieuwe AC; Succes en bedankt dat jullie alles vol enthousiasme hebben overgenomen!

Vanuit de vereniging:
Naast de aftredende bestuursleden en de activiteitencommissie willen we ook stilstaan bij het
stoppen van Wim Wijnveen als wedstrijdsecretariaat. Wim heeft dit maar liefst 30 jaar met veel
enthousiasme gedaan! 30 jaar van de al 50 jaar (!!) vrijwilliger en hij is hier nog steeds niet klaar mee
, we zullen hem nog steeds op de zaterdagen als zaalleiding bij SSS blijven zien! Wim heel
hartelijk bedankt voor al die jaren inzet als wedstrijdsecretariaat van SSS!

Ook is er weer leuk nieuws te melden vanuit de ‘SSS familie’:
Rinaldo Bouw & Geralde van de Bunt zijn afgelopen augustus in het huwelijksbootje gestapt! Weer
een stel dat elkaar binnen onze club heeft leren kennen. Veel geluk samen!
En zijn er maar liefst 4 meiden geboren in het afgelopen seizoen:
• Jolijn en Milou, de 2 dochters van Janine & Albert Jan Drost
• Saar, de dochter van Martin Berger & Roelinda Nicolai
• Mila, de dochter van Simone & Jochem van Essen
Ook voor jullie veel geluk gewenst en hopelijk kunnen we hen ook verwelkomen over een paar jaar!

