Jaarverslag SSS 2016-2017
Jeugd:
Begin van het seizoen kijken we elkaar altijd even in de ogen om vast te stellen dat we nog altijd
dezelfde doelstelling hebben. Die doelstelling is om alle jeugd goed te leren volleyballen. Ieder op
zijn eigen niveau. Wedstrijdresultaten zijn, voor de jeugdtc, niet leidend. Als je goed leert
volleyballen zal je namelijk op lange termijn ook gaan winnen.
Het seizoen 2016-2017 zijn we gestart met 17 jeugdteams en 8 CMV teams. We zijn in de gelukkige
omstandigheid dat al die teams kunnen trainen met trainers van binnen de vereniging.
Een paar cijfers:
- Gemiddeld werd er 46 uur training per week verzorgd;
- Die training werd verzorgt door zo’n 25 trainers, de invaltrainers nog niet meegerekend;
- In totaal hebben we het over een groep van meer dan 225 jeugdleden. Daar zijn niet de
jeugdspelers meegerekend die al bij de senioren spelen.
Zoals gemeld is het resultaat in de competitie voor ons ondergeschikt. Wanneer er een team
kampioen wordt vieren we dat natuurlijk wel. Kampioen worden is en blijft bijzonder en daar mag je
altijd trots op zijn. Gelukkig hebben we ook dit seizoen weer een aantal kampioenen mogen
verwelkomen.
NOJK
Een deel van totaal andere orde is het NOJK. Hier spelen we echt op resultaat. Het sterkste team
speelt en we willen winnen.
Alle ogen waren gericht op het jongens A team. Adel verplicht. Met jongens uit Jong Oranje,
uitkomend op divisie niveau waren de verwachtingen hoog. Die hebben ze ook waargemaakt. In de
finale moesten ze helaas hun meerdere erkennen in Sliedrecht Sport. Tweede van Nederland, een
evenaring van het beste resultaat van ooit een andere lichting topvolleyballers bij SSS. ZO dicht bij
het kampioenschap maar net niet gehaald. Maar wat als Cas Abraham toch mee had mogen spelen
en een paar blessures er niet waren geweest? We zullen het nooit weten. Eén ding staat wel vast:
we zijn SSSupertrots op het behaalde resultaat.
En de andere teams? Jongens B haalden een verdienstelijke 5e plaats. Een onverwacht resultaat dat
een beetje ondersneeuwde bij de verrichtingen van de Jongens A maar echt een prima genoemd
mag worden.
De meisjes A deden het naar omstandigheden ook prima. Een plaats in de halve finales was al een
aantal jaren niet meer in beeld en die werd nu wel gehaald. Bij de halve finale wedstrijden werd de
kruisfinale het eindstation. Ook een prima prestatie.
De jongens C strandden ook in de halve finale. Zeker geen slecht resultaat voor deze mannen.
Het bovenstaande is alleen mogelijk door een leger van clubleden, ouders en andere vrijwilligers die
altijd klaar staan.
Als jeugdtc zijn wij slechts een schakel in het geheel dat SSS jeugd heet en kunnen dit uitsluitend met
jullie hulp!!
Enorm bedankt iedereen!!
Erika van der Veen; Simone Van Essen-Nab; Bram Wildekamp; Bert Glismeijer,

Hoe hebben de dames van SSS het gedaan in seizoen 2016-2017?
Over het algemeen kijken we bij de dameslijn van SSS terug op een succesvol seizoen, met 2
promoties in de prestatielijn en goede resultaten bij de andere teams! Als TC zijn we dan ook de
dames en de begeleiding veel dank verschuldigd voor alle inzet in het afgelopen seizoen!
Dames 1:
Dit seizoen stond in het teken van opbouw van een sterk verjongd dames 1. Onder leiding van de
nieuwe trainer/coach Joost Samsom en oudgediende Bart van Garderen werd er hard getraind en
speelden de meiden hele goede en ook mindere wedstrijden. Voor een topklassering was het mede
door blessures en de nog niet volledige inzetbaarheid van enkele dragende speelsters nog te vroeg.
Het team eindigde op een verdienstelijke 6e plek, net in het linker rijtje. Komend jaar willen de
trainers en de dames voor een verbetering van die positie in de 2e Divisie gaan.
Dames 2:
Dames 2 heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Ondanks het verlies van enkele talentvolle
jonge speelsters aan dames 1, hebben ze met Bertus Pol als trainer/coach zich als een éénheid
gepresenteerd en zijn ze op die basis als 2e geëindigd achter kampioen WAHO. Die 2e plek gaf recht
op het spelen van P/D-wedstrijden. In het toetje van het seizoen hebben ze promotie af weten te
dwingen naar de 3e Divisie! Dat is een hartelijke felicitatie waard voor het hele team en de trainer!
Komend seizoen zal in het teken staan van handhaving en dat zal zonder de spelverdelende leiding
van Cynthia Barten moeten, die dit jaar hoopt te zorgen voor de nieuwe aanwas van SSS!
Dames 3:
Dit team heeft met Ezau Abraham als trainer/coach een topprestatie geleverd! Met goed spel en
zeer geroutineerde speelsters waren ze voor de meeste teams te sterk. Dit resulteerde in het
kampioenschap in de 1e klasse, een geweldige prestatie! Onze dames prestatielijn heeft daarmee het
hoogste niveau bereikt sinds de oprichting van onze vereniging. In het nieuwe seizoen zal in de
Promotieklasse de behaalde winst moeten worden geconsolideerd. Met de komst van enkele
speelsters van hogere teams moet dat ook mogelijk zijn.
Dames 4:
De dames van trainer Jan van de Beek hebben, met een mix van jonge en geroutineerde speelsters
een heel goed seizoen gedraaid. Uiteindelijk zijn ze op één punt van de nummer 3 geëindigd en dat
is een hele mooie prestatie! Komend seizoen willen we proberen om met dames 4 aan te haken bij
het niveau van de drie bovenste teams om het gat naar dames 3 te verkleinen. Onze dank gaat uit
naar de vertrekkende trainer Jan, die altijd weer een goede sfeer binnen zijn team weet te creëren.
Dames 5:
Soms zit je als team in de hoek waar de klappen vallen. Dat is in een notendop het seizoen van
dames 5. Hoewel de dames onder leiding van Erika van der Veen regelmatig hun niveau haalden,
zaten ze in een zware competitie met eigenlijk geen enkel echt ‘zwak’ team. Wanneer je dan ook
regelmatig niet compleet kan verschijnen, dan speel je een moeilijk seizoen. Om de plaats in de 2e
klasse te behouden zijn er ook nog punten binnen gesprokkeld door het NOJK team van de
vereniging. Dit alles resulteerde na 22 wedstrijden met 38 punten in een gedeelde 11e plaats, met
nog twee ploegen. Na berekening van het wedstrijdcoëfficiënt bleek dat dames 5 niet aan de P/Dwedstrijden mocht meedoen. Dus helaas degradatie naar de 3e klasse! Maar soms zit het mee! In de
vakantie kon Wim Wijnveen ons blij maken met de mededeling, dat we onze plek in de 2e klasse toch
mochten behouden. Komend jaar dus weer een nieuwe kans!

Dames 6:
Dames 6 begon het jaar in de 3e klasse met Willem Terhorst als trainer. Willem is een zeer betrokken
trainer en geeft zich altijd voor de volle 100 procent. Het is daarom erg jammer, dat het dit jaar niet
tot een vruchtbare samenwerking kwam. Na een aantal wedstrijden concludeerde Willem, dat hij
niet de persoon was die de meiden verder kon brengen en zag zich genoodzaakt te stoppen. Als TC is
dit, wat betreft de dames, één van de dieptepunten van het afgelopen seizoen. Gelukkig vonden we
in de persoon van Peter Sieling een hele goede opvolger! Het team sloeg de handen weer ineen en
haalde een prima aantal punten. Het is dat een uitgestelde wedstrijd niet werd ingehaald, anders
waren ze op een zeer verdienstelijke 5e plaats geëindigd. Nu moesten ze met plek 7 genoegen
nemen.
Komende seizoen willen de meiden aangevuld met enkele routiniers laten zien waar ze toe in staat
zijn.
Dames 7:
De dames van trainer/speelster/coach Anneke Jesse hebben in de 4e klasse een gemiddeld seizoen
gespeeld. Ze eindigden in een kleine competitie na 16 wedstrijden en 39 punten, op een 5e plek. De
langdurige blessure van Joyce Ploeg was voor dames 7 een gevoelige aderlating. Gelukkig is zij weer
op de weg terug en hopen de dames komend seizoen weer om de bovenste plekken mee te doen.
Qua gezelligheid is dit team een pareltje binnen de vereniging! Zelfs als competitievolleybal er niet
meer inzit, blijven dames als Teuni, Janny, Mirella en Dicky erbij horen!
Dames 8:
Dit jaar kregen we een flink aantal dames die zich aanmelden om te komen volleyballen bij SSS. Dit
waren zeer enthousiaste meiden, waar we een team extra voor hebben ingeschreven. Het mooie
van dit team is dat ze naast de volleybalontwikkeling onder leiding van Erika van der Veen zich ook
als team in één seizoen een plaatsje hebben verworven binnen de vereniging. Fantastisch om te
zien.
Soms werden er 1 of 2 punten gepakt, maar ook een enkele keer een wedstrijd gewonnen. Mooi als
je van het volleybal zo ‘resultaatonafhankelijk’ kan genieten. Dankzij de inzet van dames Trim, die als
‘reservebank’ fungeerde konden zij toch alle wedstrijden compleet aan treden. Zij stonden aan het
einde van het seizoen op plaats 7e met 13 punten.
Dames Trim:
Deze damesgroep heeft dit jaar samen getraind met dames 8, dat was een mooie oplossing, gezien
het feit dat er niet zoveel trimdames waren. Zoals hierboven vermeld hebben zij een geweldige
bijdrage geleverd aan het seizoen van dames 8. Onze dank hiervoor. Erika heeft steeds geprobeerd
om zowel dames 8 als dames trim in de gecombineerde training voldoende leer- en speelminuten te
geven.
Komende jaar gaan we met een dames 9 van start!
We hopen dat iedereen op zijn of haar niveau een sportief, competitief en gezellig jaar mag beleven.
Heren:
Met tevredenheid kijkt de heren TC terug op het seizoen 2016/2017. Naar de prestaties kijkend valt
de historische vierde plaats van Heren 1 uiteraard op. Daarnaast slaagde Heren 7 erin om in hun
tweede seizoen als team promotie naar de eerste klasse te bewerkstelligen. Om alvast alle
verwarring uit de wereld te helpen: het roemruchte Heren 6 draagt daarom komend seizoen de
naam Heren 7, waar het zevende juist het zesde wordt.

Tegenover deze promotie stond ook een degradatie; Heren 2 – soms met zes jeugdspelers binnen de
lijnen - kon zich net niet in de tweede divisie handhaven. Dat is jammer, maar de (veelal jonge)
spelers hebben een leerzaam jaar gehad. Met de toekomst van SSS zit het wel goed: gezien de vele
talenten in de herenlijn, maar ook de aanmeldingen voor lagere teams en de terugkeer van oudleden.
De Heren TC wil iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de TC, maar in
het bijzonder twee trainer/coaches die de club hebben verlaten: Marcel Bakker (afgelopen seizoen
trainer/coach van Heren 2) en Lars-Olav Massa, trainer/coach van Heren 3 en na 22 jaar als speler
vertrokken bij SSS omdat hij naar Apeldoorn is verhuisd.
Gelukkig zijn voor hen vervangers gevonden en is ook de rest van de herenlijn zo goed als rond,
waardoor de Heren TC met vertrouwen het nieuwe seizoen ingaat.
Barcommissie:
We hebben een goed seizoen achter de rug! Wel iets minder dan begroot maar ongeveer gedraaid
als vorig seizoen.
Bij de betaalde krachten hadden we een aantal langdurige zieken en dit hebben we grotendeels
opgevangen met vrijwilligers.
We zijn de 2e helft van het seizoen begonnen om de ouders van de jeugdteams bardiensten te laten
draaien. Dit is zeer goed gegaan en we hebben hier een hoop positieve reacties op gekregen. Hier
gaan we dan ook aankomend seizoen mee door.
Vrijwilligers kunnen wij altijd nog gebruiken om eens een keer een bardienst te draaien.
Vanuit de barcommissie willen we alle vrijwilligers bij deze nog een keer bedanken.
Activiteiten:
De activiteitencommissie heeft weer een succesvol jaar achter de rug. Ook afgelopen seizoen zijn
veel van de jeugdactiviteiten erg goed bezocht en zijn er vele extra vrijwilligers ingeschakeld om alle
aanmeldingen te kunnen accepteren. Naast de bijdrage welke de club elk jaar weer kan leveren aan
de activiteitencommissie heeft de commissie zelf ook een groei weten te realiseren wat betreft de
opbrengst van de geldactie. Met een bedrag van €1.790,- euro voor de vereniging is ook deze actie
met de Gelderse Verleidingen weer een succes geweest. De commissie zelf is trots op de succesvolle
invulling van de seniorenavond, namelijk de eerste Pubquiz binnen de vereniging. Voor aankomend
seizoen zullen vele succesvolle activiteiten terugkomen. In overleg met het bestuur vervalt de
Nieuwjaarborrel, maar eind januari keert daar een extra seniorenavond voor terug, dit zal voor een
goede vervanging zorgen. De activiteitencommissie is blij met alle extra hulp zoals afgelopen seizoen
geboden en wil Joep Kuiphuis bedanken voor zijn inzet. Joep zal in verband met het opzeggen van
zijn lidmaatschap bij SSS de commissie gaan verlaten. Twee nieuwe leden staan alweer klaar voor
het komende seizoen: Rachel Florijn en Wilco Duits, van harte welkom!
Algemeen:
We zijn overgestapt naar een kar per veld met 12 goede ballen en voor het inspelen bij de
wedstrijden een ballentas met minimaal een goede wedstrijdbal en verder wat oudere ballen. De
ballentassen worden aan het eind van het seizoen ingenomen. Op deze manier hopen we het aantal
vermiste ballen te beperken.

De bedoeling was een sponsorcontract voor de kleding met Erima via Nummer 12 aan te gaan maar
dat liep door omstandigheden op niets uit. Komend seizoen zal een nieuwe poging met Erima
worden gedaan maar dan via Fred Rijnders.
Met de invoering van het digitaal wedstrijdformulier is gewacht totdat de werkwijze voor de
wedstrijdleiding beter bij de praktijk aansloot. Vanaf komend seizoen gaat ook SSS over op het
digitaal wedstrijdformulier.
Noemenswaardig zijn ook de 2 huwelijken die afgelopen zomer gesloten zijn; Albert-Jan Drost (H2)
& Janine van der Veen (D3) en Johan Oosting (H1) & Mariëlle van der Lubbe (oud-SSSer, speelt nu bij
Renswoude). Het is toch mooi om binnen deze familie-vereniging ook nog eens je partner te vinden.
Afgelopen seizoen is de Startdag ingevoerd waarbij de hele vereniging die dag thuis haar
oefenwedstrijden speelt. Dit om elkaar weer te ontmoeten na de zomer en bij elkaars wedstrijden te
kijken.
En als afsluiting ook weer het SSSnerttoernooi: H3 bedankt voor het organiseren van hiervan. Ook
dit jaar weer een groot succes met een erg hoge opkomst en super mooi weer!

