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Jaarverslag algemene ledenvergadering 

Noemenswaardige ontwikkelingen en gebeurtenissen in het afgelopen jaar:

 Ballenkinderen wéér kampioen!!  Onze Toppers en begeleider, Dick Vink, zijn voor de 2e 
keer op rij uitgeroepen tot de beste ballenkinderen in de Eredivisie heren!! Wij zijn 
natuurlijk enorm trots op de groep die ook volgend seizoen weer van de partij zal zijn.

 Samen sterk tegen pesten: Pesten is helaas niet weg te denken in onze samenleving. 
Meestal gebeurt het in de directe omgeving van een kind (school, vereniging, buiten 
spelen etc.) en tegenwoordig ook steeds vaker online op internet of sociale media. Met 
subsidie van de rijksoverheid is de Gemeente Barneveld een campagne gestart tegen 
pesten. Die campagne wordt ondersteund door vele verenigingen en maatschappelijke 
organisaties in Barneveld. Ook SSS ondersteunt deze campagne. De aftrap van de 
campagne was op maandag 14 maart 2016 met de vertoning van het speciaal hiervoor 
gemaakte filmpje.

 Verdrietige berichten: 
Afgelopen seizoen is John Tuhusula overleden. Hij was sinds oktober ernstig ziek. John 
was een van de dragende spelers in het eerste herenteam van SSS tijdens de opmars 
vanuit de promotieklasse naar de eredivisie in de periode 1978 tot 1987. Naast 
begenadigd spelverdeler bij de hogere herenteams was hij jarenlang een enthousiast en 
succesvol trainer/coach van de jeugdteams. John was een bijzonder mens en velen 
zullen met weemoed terug denken aan de tijd die ze met hem binnen en buiten de lijnen 
van het volleybalveld hebben doorgebracht.

Ook bereikte ons aan het einde van het seizoen het bericht dat Adri de Wilde geheel 
onverwacht is overleden. Adri de Wilde was een begenadigd spelverdeler en is na zijn 
eredivisie carrière zijn trainersloopbaan in 1984 bij SSS H1 begonnen. Het tekent hem 
dat hij daarnaast in lagere teams regelmatig als spelverdeler inviel. In het seizoen 2007 - 
2008 heeft hij H1 in de eerste divisie nogmaals onder zijn hoede gehad.

 De IVA instructie avond op 18 nov. werd goed bezocht en daar is de barcommissie erg 
blij mee. Sowieso willen we de leden bedanken dat ze tijd wil steken in het draaien van 
bardiensten voor SSS. Door deze inzet kunnen mensen na het sporten gezellig met 
elkaar genieten van een drankje en een hapje. Hartstikke goed en belangrijk werk!

Hoe verging het de heren het afgelopen seizoen?
Algemeen:
Vorig jaar kon de Heren TC melden dat de lijn omhoog was ingezet en gelukkig hebben we die 
afgelopen seizoen door kunnen trekken. Voor het tweede jaar op rij zijn er geen teams 
gedegradeerd; maar we hebben wel twee promoties weten af te dwingen: naar de tweede én 
derde divisie. Daarnaast hadden we afgelopen seizoen voor het eerst een extra herenteam, dat 
al een mooi plekje binnen de vereniging heeft gevonden. Verder hebben veel talenten laten zien 
een hogere stap aan te kunnen; mede dankzij hulp van ervaren krachten.

Heren 1
Hoewel dit team niet binnen het pakket zit van de Heren TC; een korte toelichting: na een sterke 
start - waarin SSS zich zelfs 24 uur koploper van de Eredivisie mocht noemen – ging het mede 
door blessureleed mis in de tweede helft. SSS plaatste zich nog wel voor de play-offs, maar 
daarin was het niet bij machte om te presteren; waardoor het uiteindelijk op de zevende plaats 
eindigde.
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Heren 2:
Het tweede seizoen onder Mark van Roekel ging moeizamer dan het eerste jaar. H2 had een 
krappe selectie en moest op een gegeven moment voor nacompetitie vrezen. Gelukkig wonnen 
ze de laatste vijf wedstrijden op rij, waardoor H2 alsnog in de middenmoot eindigde. Met dank 
aan spelers en trainers van andere teams om H2 het hele seizoen te ondersteunen. 
Daarnaast wil de Heren TC Mark van Roekel bedanken voor twee mooie seizoenen, waarin hij 
jonge spelers beter heeft gemaakt, een hecht en herkenbaar team heeft gevormd en voor zijn 
passie tijdens trainingen en wedstrijden.

Heren 3:
Hulde voor dit team. Met trainingen van Bertus Pol en coaching van Erik Burink heeft dit team 
zich in de derde divisie naar een knappe tweede plaats toegewerkt; ondanks blessures in de 
tweede helft. Hoogtepunt waren de promotieduels op het centre court in De Meerwaarde en in 
een sfeervol Enschede. Met succes: het team verdiende voor de vereniging een tweede 
divisieplaats. Komend seizoen blijven de spelers in de derde divisie actief, dan als Heren 4 
onder leiding van Geert-Jan Welink en Diederik Hendriksen.

Heren 4:
Soms stond Heren 4 met louter tieners in het veld. Dat maakte voor deze ploeg niet uit. Onder 
de begeleiding van trainer/coach Lars-Olav Massa; en veteraan Harald van der Sloot werd deze 
ploeg knap tweede in de promotieklasse. Terwijl een deel van dit team een jaar eerder nog 
tegen degradatie in de eerste klasse vocht. De promotieduels liepen niet volgens gepland, maar 
werden wel winnend afgesloten waardoor er vanaf de reservelijst alsnog promotie kon worden 
behaald. 

Heren 5:
Dit team was zelfs nog jonger dan Heren 4, maar heeft ook een geweldige ontwikkeling 
doorgemaakt. Freek Hebing slaagde er voor het zoveelste jaar op rij in om jonge jongens beter 
te maken; en ook nog eens als team te laten presteren. Heren 5 eindigde heel knap op de vijfde 
plaats in de eerste klasse. Freek vindt dat het tijd is om het stokje door te geven. Arjen 
Boonstoppel gaat met een nieuwe lichting aan de slag. Freek, bedankt voor het spelen, trainen 
geven, coachen en begeleiden van deze jonge jongens. 

Heren 6:
Heren 6, u kent het team vast. Zo niet, de helft ervan zit hier aan de bestuurstafel. Het team 
speelt al jarenlang grotendeels in dezelfde formatie samen en wist dankzij die vaste 
samenstelling een mooie plaats in de middenmoot te bemachtigen; ondanks enkele blessures. 
Komend seizoen mag het team opnieuw de uitdaging in de tweede klasse aan; en dan mag het 
zijn nummer binnen de vereniging verdedigen tegen Heren 7 in twee derby’s.

Heren 7:
Heren 7 was afgelopen jaar een nieuw team in de vereniging. Sommige kwamen uit Heren Trim, 
een aantal had een SSS-verleden, sommigen waren helemaal nieuw. Het was soms even 
zoeken, maar al met al heeft het team een heel mooi seizoen gehad. En dat is grotendeels te 
danken aan Henry Bronkhorst die als speler bij het team kwam, maar ook het hele seizoen als 
trainer/coach heeft gefungeerd. En het team op de slotdag naar het linkerrijtje heeft weten te 
loodsen. En het team vindt het zo leuk dat ze doorgaan en al ambitieuze uitspraken voor 
komend seizoen hebben gedaan.

Heren 8:
Heren 8 is Johan Pongers. Dat het team van 7 naar 8 ging in de nummering mag de pret niet 
drukken. De verre uitwedstrijden laat in de avond in de polder deden dat soms wel, maar Heren 
8 blijft altijd gaan en heeft een goed seizoen gedraaid in de derde klasse. En goed nieuws voor 
Heren 8: komend seizoen hoeven ze de polder niet meer in; maar onder meer vier keer naar 
Wageningen.  
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Heren Trim:
René Runderkamp heeft ook afgelopen jaar Heren Trim succesvol getraind. De opkomst was 
wekelijks hoog en een gedeelte speelde ook mee in de recreantencompetitie in Amersfoort, 
waar het team op de derde plaats eindigde. De nieuwe aanmeldingen voor Heren Trim zijn 
alweer binnen; dus dat wordt vast weer een mooi jaar onder René.

Al met al was het dus een goed seizoen: er is veel plezier gemaakt, er zijn talenten beter 
geworden, nieuwe leden bij de vereniging gekomen en er is sportief gepresteerd. Natuurlijk was 
niet alles geweldig en heeft de Heren TC ook sommigen moeten teleurstellen bij de indeling, 
maar we hopen dat iedereen alsnog een mooi seizoen tegemoet gaat met veel plezier.

Hoe verging het de dames het afgelopen seizoen?
Dames 1: 
De dames hebben een prachtig seizoen gedraaid onder leiding van Willem Held en Bart van 
Garderen. Ze hebben tot diep in het seizoen meegedaan om de promotieplekken. Pas aan het 
einde werd duidelijk dat de twee bovenste plekken net niet haalbaar waren. Met een 3e plek in 
de tweede divisie hebben ze bewezen dat er  goede progressie is geboekt. Er zullen komend 
seizoen vier talentvolle jonge speelsters aan het team worden toegevoegd. Ook keert een 
voormalig topdivisiespeelster weer terug op het oude nest. 

Dames 2: 
Dames 2 heeft een prima seizoen gespeeld. Ze zijn in de eerste maanden getraind en gecoacht 
door Marijke van Roekel, die begin november is vertrokken. Daarna was het moeilijk om een 
trainer te vinden en heeft Henkjan Ebbers naast de eerste training ook de coaching 
overgenomen. De tweede training is na het vertrek van Marijke door verschillende trainers uit de 
club waargenomen. Ook dames 2 heeft tot maart om de promotieplek gestreden, maar helaas 
was het net niet stabiel genoeg om daar aanspraak op te maken. Met een 4e plek in de 
promotieklasse mogen de dames zeker tevreden zijn.

Dames 3: 
Deze geroutineerde groep meiden hadden ook heel lang zicht op de 2e plek in de eerste klasse, 
helaas was ook voor dit team de wisselvalligheid net te groot om de zo gehoopte plek te 
bemachtigen. Bertus Pol heeft de training verzorgd en de coaching is in de eerste helft door 
verschillende personen ingevuld en in het tweede deel door Rijk van Zwetselaar. Uiteindelijk 
was ook voor dit team de 4e plek het hoogst haalbare.

Dames 4: 
De mix van jong en wat ouder van Jan van de Beek hebben een wisselend seizoen gespeeld. 
Hele goede wedstrijden werden afgewisseld met mindere. De 8e plaats in de tweede klasse was 
daarom een goede afspiegeling van het vertoonde spel. De coaching was in handen van Jan en 
Ype Schaap. Voor sommige jonge speelsters was het best moeilijk om bij het hoge niveau van 
de seniorencompetitie stabiel aan te klampen. We hopen komend seizoen op wat meer 
stabiliteit.

Dames 5: 
Deze dames hebben een moeizaam seizoen doorgemaakt.  Door wisselende trainers en geen 
vaste coach kwam er geen lijn in het spel en kijken de dames niet terug op een fijn seizoen. 
Mede dankzij de inzet van de groep trainers Gert Leeuwis, Paul Boshuis en Jan Staal zijn de 
dames toch nog op een 8e plaats in de tweede klasse beland. Dat is gezien de omstandigheden 
eigenlijk een prima resultaat.

Dames 6: 
Dames 6 was ingedeeld in een sterk bezette derde klasse, ondanks een vergelijkbaar niveau als 
vorig jaar stonden ze halverwege de competitie helaas onderaan. Dat gaf voor het vervolg 
steeds meer druk waaraan de dames zich niet konden ontworstelen. Al in de laatste wedstrijden 
kon er dan ook geconcludeerd worden dat aan degradatie niet ontkomen kon worden. Anneke 
Jesse heeft als trainster/speelster een waardevolle inbreng in dit gezellige team.
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Dames 7: 
Was dames 7 ( destijds nog dames 6) vorig jaar nog gewend geraakt aan verliezen, dit jaar in 
een klasse lager lieten ze zien dat onder de bezielende leiding van Willem Terhorst er in de 
vierde klasse wel degelijk rekening met ze gehouden moest worden. In bijna alle wedstrijden 
kwamen ze als winnaar van het veld en alleen Set Up 6 moesten ze op de ranglijst voor laten 
gaan. Zonder het spelen van P/D wedstrijden promoveerde het team na één jaar weer terug 
naar de derde klasse. Dat is een hartelijke felicitatie waard!

Hoe verging het de jeugd dit seizoen?
Aan het einde van elk seizoen komt steevast de vraag van Jolanda om een terugblik te schrijven 
over het afgelopen seizoen. Tja een terugblik. Het was vanuit de jeugdtc meer een seizoen om 
af te sluiten en vooral vooruit te kijken. Maar goed dan toch maar kort terugkijken.
Het seizoen begon hoopvol. Eindelijk hebben we een technisch manager voor de hele 
vereniging. En niet zomaar iemand. Een zeer deskundige manager met een heldere kijk op 
volleybal en het verenigingsleven waar de hele jeugdsectie van SSS super veel van kan leren. 
Helaas ging het aan het begin van het seizoen al mis met de technisch manager voor de SSS 
jeugd. Willem werd trainer/coach van dames 1 met daarnaast nog wat zakelijke beslommeringen 
en er restte geen tijd meer voor de SSS jeugd. 
Allemaal heel begrijpelijk en goed uit te leggen maar het effect was er niet minder om. Tel 
daarbij op dat twee tc leden het seizoen starten met een wijziging in de werksfeer dat 
resulteerde in minder (vrije) tijd voor SSS. Dat was dus de start van het seizoen.
 
Gelukkig hebben we een super enthousiaste groep trainers die week in week uit heel erg hun 
best hebben gedaan om onze jeugd met hun favoriete sport bezig te houden en vooral hun best 
hebben gedaan om de jeugd beter te maken.  
Qua aantallen jeugdleden doen we het prima. We mogen bij SSS trots zijn op zo’n grote groep 
jeugdspelers en CMV leden. Dat doen we goed als vereniging. En dan de resultaten. Al vaak 
gemeld, wij kijken niet naar kampioenschappen maar willen vooral verbetering zien. Maar als er 
dan toch een kampioenschap valt, moeten we dat natuurlijk wel vieren. Dat is gebeurd. We 
hebben kampioenschappen gehad van onder andere de JB2, JC1, MB2, MB5 (als MC1 
gedegradeerd… dat dan weer wel) en een aantal CMV teams. Van de overige teams kunnen we 
zeggen dat zij zoals altijd hard getraind en prima wedstrijden gespeeld met veel passie en 
plezier. Als je aan de kant van zulke wedstrijden staat en je ziet al die teams spelen is dat iets 
om als SSS trots op te zijn!

Bij het NOJK werd naar de mogelijkheden gespeeld. Dit betekende dat de meisjesteams er in de 
voorronde uitgingen. De jongens deden het traditioneel beter. Met als absolute uitschieter 
natuurlijk onze jongens A. Ze hebben de 3e plaats behaald op het NOJK, een geweldige 
prestatie. Daar past alleen maar trots!
Met name het niveau van de hoogste meisjesteams lag afgelopen seizoen onder de loep van de 
dames tc. Gewogen en te licht bevonden. De kritiek was duidelijk, bij de jeugd van SSS is in 
potentieel onvoldoende talent aanwezig om het huidige D1 te versterken zodat deze de 
komende jaren op 1e of 2e divisieniveau kunnen uitkomen. De concurrentie van de clubs uit het 
Oosten van het land is groot. Stuk voor stuk wordt daar meer niveau in het veld gezet dan wij 
hebben c.q. kunnen. Zorgelijk, misschien maar het niet reëel om de onze situatie te vergelijken 
met die verenigingen.  Het gaat in het kader van deze terugblik iets te ver om daar uitgebreid op 
in te gaan. 
Zowel op volleybaltechnisch als op organisatorisch gebied kan er nog veel verbeterd worden bij 
de SSS jeugd en daar blijven we aan werken.  We kijken dus vooruit en constateren dat er met 
name voor de lagere jeugdteams een lichting jeugdtrainsters van de CMV doorstroomt naar de 
ABC jeugd, een prima ontwikkeling. Daarnaast zullen alle A spelers en speelsters hun 
scheidsrechters licentie gaan halen zodat we ook op dat vlak blijven groeien.
Kijken wij als jeugdtc tevreden terug op het seizoen 2015-2016? Nee het kan altijd beter. Daar 
gaan we het komend seizoen dan ook aan werken en kijken we vooral vooruit. Dat vooruitkijken 
gaan we in een andere tc samenstelling doen. Geert-Jan Welink heeft besloten na 4 jaar jeugdtc 
te stoppen. In verband met drukke werk- en privé zaken was eea niet meer te combineren. 
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Geert-Jan blijft gelukkig wel betrokken bij SSS! Geert-Jan super bedankt voor je 
werkzaamheden de afgelopen jaren!
Blij zijn we met de toezegging van Bram Wildekamp. Hij komt dit seizoen onze jeugdtc 
versterken.

Activiteiten Commissie
Afgelopen jaar heeft de AC niet stil gezeten. Met  o.a. feesten,  Sinterklaas voor de mini’s, 
spelletjesavond, Jeugdnacht, nieuwjaarsborrel, blacklight toernooi, zijn er een hoop leuke 
activiteiten geweest met als klapper een heus jeugdkamp. Het zou geweldig zijn als dit een 
jaarlijks terugkerend succesvol evenement is. Wij kunnen alvast verklappen dat het komend jaar 
weer op de agenda van de AC staat…
Onder de leiding van Cynthia Barten is het vertrouwen in de AC zeker niet teleurgesteld.
Al met al een geslaagd jaar en we willen iedereen bedanken die heeft meegeholpen of 
meegewerkt aan deze activiteiten.

Tot slot
Het bestuur bedankt zoals ieder jaar opnieuw en volkomen terecht: alle 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 en plezier het komend seizoen!


