
 

Jaarverslag SSS 2018 – 2019 

Jeugd 

Het voelt altijd wat vreemd aan om in oktober nog terug te blikken op een seizoen dat voor ons 

allang is afgesloten. Toch is dit wel een moment om kort terug te kijken en vooral vooruit te blikken. 

Waar staan we ergens als SSS? Er wordt druk nagedacht over de toekomst bij de Rabobank/Nevobo 

sessies. Gaan we dat allemaal waarmaken en bestaat SSS over 60 jaar nog steeds? Wie zal het  

zeggen. Wat we wel weten is dat wij nog steeds een mooie groep jeugdleden hebben, met aanwas 

vanuit een redelijk stabiele CMV groep.  

Het seizoen 2018-2019 hebben we gespeeld met 15 jeugdteams, één team meer dan het jaar 

ervoor. Bij de jeugdtc houden wij ons niet direct bezig met kampioenschappen of degradaties. Het 

belangrijkste is dat iedereen speelt op het niveau waar ze thuis horen. Dus uitgedaagd worden waar 

mogelijk of gewenst. En als je zonder pretenties gewoon tweemaal per week wilt sporten in een 

gezellig team is daar ook ruimte voor.  

Kampioenschappen zijn er wel behaald. Bijvoorbeeld MA3, JB1, MC1 en JC1 behaalden aan het eind 

van het seizoen het kampioenschap binnen. Voor de laatste thuiswedstrijd van heren 1 werden ze in 

het zonnetje gezet.  

De tijd dat we teams konden noteren in de finale van het Open Club toernooi lijken voorbij. De 

meisjes teams stranden in de voorronden. De jongens B en C wisten nog wel de halve finale te 

bereiken. Een prima prestatie.  

Traditie getrouw hebben we het seizoen tijdens de laatste training afgesloten met een jeugdmix 

toernooi met patat met brokken voor elk team.  

Er was echter nog iets bijzonders, Erika van der Veen heeft afgelopen seizoen, buiten alle aandacht 

afscheid genomen. Zij heeft zich vele jaren ingezet voor SSS; in de jeugdtc maar vooral als trainster 

en coach van heel veel meisjes C teams. Altijd met veel inzet en ongelooflijk veel geduld heeft ze 

menig SSS speelster van SSS de basisbeginselen van het volleybal aangeleerd! Via deze weg 

nogmaals super bedankt hiervoor!!  

De plaats van Erika in de jeugdtc is nog niet opgevuld dus wie voelt zich geroepen om eens met ons 

mee te kijken….. 

 

Dames 

Het afgelopen seizoen is er door de speelsters en de trainers weer met veel passie getraind en 

gespeeld. Soms met veel succes, soms in een positie waar geen kampioensaspiraties en geen 

degradatiezorgen waren en soms vechtend tegen het degradatiespook.  

Dames 1 haalde een prachtige 3e plaats in de 2e divisie. Joost Samson heeft aan het einde van het 

seizoen te kennen gegeven aan een nieuwe uitdaging te beginnen. We danken Joost voor zijn 

enorme inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. In de persoon van Bert Gerritsen hebben we een 

ervaren trainer/coach gevonden. We hopen dat hij ons weer een stapje verder kan helpen. We 

wensen Bert veel succes.  

Dames 2 moest na een zeer gelijkwaardige competitie, die afgesloten werd op de 10e plaats met 50 

punten, toch nog P/D wedstijden spelen. Helaas lukte het in eerste instantie niet om de plek in de 3e 



 

divisie te behouden. Door een ruil met Twente konden we toch de plek in de 3e divisie weer 

innemen. Ook Bertus Pol heeft SSS aan het einde van het seizoen verlaten. Na jaren de heren en 

dames van SSS getraind te hebben, heeft hij bij Switch Hoogland een nieuwe uitdaging gevonden. 

Ook Bertus heeft veel van zijn vrije tijd aan SSS besteed, waarvoor onze dank.  

Dames 3 heeft geweldige wedstrijden afgewisseld met mindere en kwam daarmee op de 5e plaats 

van de Promotieklasse. Veel van hun tegenstanders trainen 2x per week en de dames moesten 

erkennen, dat alleen ervaring soms niet voldoende is om trainingsarbeid te compenseren. Zij werden 

getraind door Rene Oussoren, die komend jaar D2 onder zijn hoede heeft.   

Voor Dames 4 was er maar één doel en dat was proberen te promoveren, het kampioenschap was 

voor de terechte nummer 1, maar ze wisten beslag te leggen op de 2e plek. In de P/D wedstrijden 

konden ze geen directe promotie afdwingen, maar waarschijnlijk vanwege de goede prestaties 

promoveerden zij alsnog naar de 1e klasse. Mede dankzij de inzet van trainer Ezau Abraham is het 

ultieme doel toch bereikt. Een felicitatie waard!  

Dames 5 had het dit jaar weer pittig in de 2e klasse, ze moesten genoegen nemen met de 10e plaats 

en wisten er zodoende in te blijven. Jan van de Beek heeft weer als een echte clubman de trainingen 

verzorgd en tekende ook nog bij, om D6 uit de brand te helpen. Wat zou SSS zijn zonder zulke 

clubmensen!   

Dames 6 heeft in de 3e klasse een prima seizoen gedraaid en zijn in de middenmoot geëindigd. Het 

team werd zoals bovenstaand vermeld, ook getraind door Jan. Zonder vaste coach konden de dames 

mede door de schat aan ervaring, toch beslag leggen op de 6e plek.   

Dames 7, wat bestond uit veel jonge speelsters heeft een prachtige 2e plek in de 3e klasse weten te 

veroveren en daarmee rechtstreekse promotie afgedwongen naar de 2e klasse. Peter Sieling gaf 

leiding aan deze groep en heeft naast dat hij zelf speelt en traint ook de training en coaching van 

deze meiden verzorgd. Als we nagaan hoeveel vrije tijd dat kost, past hier ook, naast de hartelijke 

felicitaties voor het team, een welgemeend: Dankjewel!  

Dames 8 was een jong team, met veel enthousiasme en passie werden ze elke week beter en werd 

dit jaar de 7e plek van de 4e klasse gehaald, maar trainer Willem Terhorst en de dames willen 

komend jaar deze positie verbeteren. Wij wensen ze veel succes.  

Dames 9 is het deze keer wel gelukt om te promoveren uit de 4e klasse, waar het vorig jaar met een 

geweldig aantal punten net niet lukte, werden ze nu keurig 2e en dwongen daarmee rechtstreekse 

promotie af. Trainster Anneke Jesse weet deze dames elk jaar weer tot mooie prestaties aan te 

zetten. We hopen dat ze komend jaar het plekje in de 3e klasse kunnen behouden.  

Een speciale vermelding is de prestatie van Dames 10 wel waard. Na enkele jaren de rode 

lantaarndrager van het damesvolleybal uit onze regio te zijn geweest, konden zij hem dit jaar 

overdragen aan een Scylla D5. Er werd gedurende het jaar steeds beter volleybal gespeeld. Een 

compliment voor de speelsters en trainster Mirella Boshuis.   

Een bijzonder team binnen onze dameslijn zijn de speelsters van Damestrim, deze groep speelt geen 

competitie, maar dat maakt het plezier er niet minder door. Als je dan ook nog getraind wordt door 

2 topvolleybalsters van onze vereniging, heb je een bevoorrecht plekje binnen SSS. Lisanne Jongetjes 

en Myléne Schaap helpen de dames bij de technieken en het spelplezier. Uit het toenemende aantal 

leden blijkt dat dit in goede aarde valt.  

De Dames TC wenst iedereen een fijn, sportief en gezellig seizoen. 



 

Heren 

De Heren TC zet het beleid van de afgelopen jaren voort als het gaat om de 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. 

Met die insteek deelde de Heren TC afgelopen seizoen Heren 2 tot en met Heren Trim in; die de 

volgende prestatie leverden.  

Heren Trim wordt sinds jaar en dag getraind door René Runderkamp en dat gebeurt op de 

maandagavonden met een volle groep die alsmaar blijft groeien. Het is mooi om te zien hoe de 

vereniging aan de ‘onderkant’ in de breedte groeit. Niet alleen bij Heren Trim, maar ook bij Heren 8, 

7 en 6 is er een flinke aanwas van nieuwe leden. Heren 7 en 6 eindigden allebei in de middenmoot in 

de tweede klasse; met name voor Heren 6 een knappe prestatie voor een geheel nieuwe ploeg dat 

in de laatste maanden van het seizoen in Henrieke Hahn een nieuwe trainer/coach vond. Gelukkig 

had een aantal vrijwilligers zich daarvoor bereid gevonden om dit team trainen te geven; maar 

Heren 6 besefte zich goed lief te zijn voor Henrieke en dat zorgde ervoor dat ze besloot ook dit 

seizoen Heren 6 onder haar hoede te nemen.  

Heren 6 en 7 komend dit seizoen weer in de tweede klasse uit; dat geldt ook voor Heren 8 dat aan 

het post-Pongers-tijdperk begon. Onder leiding van trainer Rob van Bekkum en coach Huub 

Burgering behaalde de ploeg een knappe tweede plaats in de derde klasse en dwong het promotie 

naar de tweede klasse af. Rob blijft als trainer; Henk Erkes gaat de coaching op zich nemen.  

Heren 5 eindigde eveneens op de tweede plaats (maar dan in de eerste klasse), nadat het zelfs lange 

tijd om het kampioenschap mee had gedaan. Hans Wagensveld wist zijn jonge ploeg goed te 

prikkelen en de spelers beter te maken. Dat gebeurt opnieuw in de eerste klasse, want Heren 5 had 

pech met een zware loting bij de p/d.  

Voor Heren 4 was het een zwaar seizoen. De ploeg moest het helaas stellen zonder trainer/coach en 

probeerde zich, helaas tevergeefs, met een krappe selectie - mede door blessureleed - te handhaven 

in de derde divisie. Komend seizoen heeft de ploeg nieuwe impulsen gekregen en probeert het voor 

een mooie klassering in de promotieklasse te gaan. De TC had een trainer/coach voor deze ploeg, 

maar dat ging op het laatste moment toch niet door. Gelukkig wil een aantal bijspringen om trainen 

te geven, al zijn we nog steeds op zoek naar een vaste trainer/coach.  

Heren 3 presteerde naar verwachting in de derde divisie. Mark van Roekel was met zijn jonge ploeg 

een maatje te klein voor de top vier, maar te sterk voor het rechterrijtje. Zeker in de tweede 

seizoenshelft bleek goed dat de spelers zich ontwikkeld hadden. Dit seizoen heeft de ploeg wat meer 

ervaring in de ploeg.  

Bij Heren 2 werd met een nieuw trainersduo gebouwd aan een team dat binnen drie jaar naar de 

eerste divisie kan promoveren. Afgelopen seizoen was een opbouwjaar. Met een relatief kleine 

selectie versloeg het team topteams thuis, maar boekte het mindere resultaten uit. Hierdoor 

eindigde Heren 2 in de middenmoot. Gert Hoogendoorn deed - door persoonlijke omstandigheden - 

bewust als trainer/coach een stapje terug, maar blijft wel als trainer betrokken. Hij ondersteunt Kees 

Jan van Garderen dit seizoen in een poging mee te doen om de bovenste plaatsen.  

Advisie/SSS heeft haar doelstelling gehaald: in de eredivisie handhaven. Dat was niet altijd 

makkelijk, maar mede dankzij de steun van enkele ervaren krachten zegevierde Heren 1 zonder 



 

problemen in de play-outs. Het team blijft grotendeels bij elkaar, wordt alsmaar herkenbaarder voor 

het publiek met zelf opgeleide spelers en een herkenbare SSStaf.   

Seizoen 2019/2020:  

Hoewel in volleyballand de sport steeds meer een meisjes- en vrouwensport wordt, blijft de 

herenlijn bij SSS stabiel qua aantal leden. Een aantal oud-leden keerde terug en slechts weinigen 

namen afscheid. Helaas deed een aantal dat toch nog op het laatste moment, wat de TC soms in een 

lastig parket bracht. De TC is blij dat het toch erin is geslaagd om vollere teams dan afgelopen jaar te 

krijgen, de mogelijkheid te kunnen bieden om volop te trainen en op bijna alle teams trainers en 

coaches te krijgen. Er wordt dus alleen nog gezocht naar een trainer/coach voor Heren 4 en de 

tweede training van H3/H4/H5.  

Verder hoopt de TC dat alle teams zich in ieder geval op het huidige niveau kunnen handhaven, maar 

verwachten we dat - gezien de sterkte van de teams - de meesten ook in het linkerrijtje mee kunnen 

draaien met misschien een enkele uitschieter naar boven. Bovenal hoopt de TC dat iedereen een 

plezierig en sportief volleybalseizoen heeft en zich thuisvoelt bij deze mooie vereniging.  

 

Algemeen 

Vanuit de barcommissie: 

Dit seizoen heeft de bar weer goed gedraaid, mede door de vele vrijwilligers die ons helpen. Bij de 

verschillende TC hebben ze verhalen over kampioenen, dit kennen wij niet bij de bar. We hebben 

wel een record behaald, namelijk op de dag dat Vocasa tegen H1 speelde was de omzet het hoogste 

wat we ooit hebben gehaald. Hier gaat het natuurlijk niet om maar is wel leuk om te vermelden.  

We hebben in de nieuwsbrief die verstuurd is met de agenda van deze ALV, aandacht gevraagd voor 

de bardiensten die we als leden zelf draaien. Dit om weer even duidelijk te maken wat er van een 

ieder verwacht wordt.  

Bij deze willen we alle vrijwilligers en het barpersoneel bedanken voor afgelopen seizoen. We hopen 

weer een leuk sportief en zeer gezellig seizoen tegemoet gaan. Moet zeker lukken met dit jubileum 

jaar. 

Vanuit de Sponsorcommissie – Mathijs Hazeleger: 

We hebben het afgelopen seizoen meer structuur aangebracht rondom de sponsoring. Er zijn 

duidelijke sponsorpakketten gecreëerd zodat met precies weet wat men krijgt voor een 

sponsorschap. Nieuwe kledingsponsors kunnen niet meer zelf kleding bestellen, maar worden eerst 

door Fred Rijnders naar de sponsorcommissie verwezen. Een sponsor wordt voor minimaal 3 jaar 

sponsor tegen een minimum bedrag van €250,- per jaar. Daar zijn er dit seizoen 5 van bijgekomen, 2 

daarvan nog vrij recent. Een 1 daarvan zelfs voor €500,- per jaar. 

Tevens hebben we De Club van 100 opgestart! Voor €100,- per seizoen kan men de vereniging en/of 

stichting financieel ondersteunen. Een concreet doel voor deze opbrengst wordt nog besproken.  

In het afgelopen jaar zijn ook de businessclub bijeenkomsten rondom H1 weer opgezet. Dat zal ook 

dit jaar weer een vervolg krijgen. Hiermee laten we de sponsoren onze waardering blijken en geven 

we ze de mogelijkheid te netwerken en de beleving van topvolleybal mee te krijgen. 

Op 16 november starten we met SSS TV. Een manier om onze sponsoren meer aandacht te geven. 

Rondom wedstrijden van H1 worden spelers en trainer geïnterviewd voor een banner met alle 



 

sponsoren erop. Deze interviews worden via verschillende kanalen gedeeld; Facebook, Instagram, 

YouTube en de website. Op deze manier komen onze sponsoren meer in beeld en wordt SSS nog 

meer een interessante partij voor een sponsor. 

Daarnaast doen we ook net als vorig jaar mee aan Rabo Clubsupport. De Rabobank verdeeld een 

deel van de winst onder de lokale verenigingen op basis van stemmen. Deze stemming loopt 

momenteel. Het zou mooi zijn als iedereen mensen in z’n omgeving stimuleert om te gaan stemmen 

als lid van de Rabobank.  

Vooralsnog acteert Mathijs alleen in deze commissie, gelukkig wel met hulp waar nodig van Anneke 

Jesse, Marianne Hazeleger en Joyce Ploeg. Is er echter nog een enthousiasteling die ook actief aan 

de slag wil gaan voor deze sponsorcommissie, dan horen we dit graag! 

Vanuit de activiteitencommissie: 

Ook afgelopen seizoen zijn er weer veel diverse activiteiten georganiseerd door deze commissie met 

een nieuw fenomeen; Diner Rouler. Je schijft je in als koppel en krijgt dan een voor-, hoofd- of 

nagerecht toegewezen die 2 andere stellen bij jouw thuis komen nuttigen. Voor de andere 2 

gerechten ga je zelf op pad. Zo zit je elke gang met 4 anderen aan tafel. Dit heeft voor nog meer 

binding in de vereniging gezorgd. Vorige week stond deze activiteit ook weer op de agenda en was 

een nog groter succes dan vorig jaar!  

Vanuit de vereniging: 

Vorig jaar heeft SSS meegedaan aan de actie die de Plus in Barneveld organiseerde. Je kreeg bij je 

boodschappen punten die je digitaal kon inwisselen voor o.a. een broodtrommel, placemat, bidon, 

etc. met jouw foto erop of die van je favoriete speler uit H1 of D1. De hele vereniging kon hieraan 

mee doen en met name door de mini’s zijn er veel producten besteld. Hiermee is toch weer €384,- 

opgehaald voor de club!  

Nadat we op de vorige ALV 3 SSS stellen konden noemen die dat seizoen in het huwelijksbootje zijn 

gestapt, kunnen we nu 2 SSS baby’s noemen die geboren zijn: Sem van Arjan Roelofs & Emma van Ee 

en Sven van Ralph Koomen & Rianne Bethlehem. We kijken er naar uit om hen over een paar jaar 

toe te voegen aan het ledenbestand van onze mooie vereniging! 😊 


