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Het vierde seizoen van Jonas alweer. Ook dit seizoen is weer een seizoen gebleken met wisselende 

resultaten. Zo was er wel voor het 4e jaar op rij een kampioen bij Jonas, maar helaas zijn er ook 

teams gedegradeerd. Een rondje langs de teams. 

 

Dames 1 was vorig seizoen gedegradeerd uit de 3e divisie. De uitdaging voor dit seizoen was dan ook 

meedoen om het kampioenschap om zo weer te promoveren naar de 3e divisie. De personele 

bezetting bleek uiteindelijk een grotere uitdaging dan wedstrijden winnen. Vol goede moed gingen 

de meiden van start, en dat werd een vliegende start. Veel punten werden gehaald en ook de directe 

concurrenten werden met 4-0 verslagen. Na de kerstvakantie kwam er even wat zand in de motor, 

maar de dames pakte het op tijd weer op. Met hulp uit dames 2 werd de voorsprong weer uitgebreid 

en uiteindelijk mocht het kampioenschap in Krommenie gevierd worden na een knappe 4-0 

overwinning. Komend seizoen mogen de dames het opnieuw in de 3e divisie gaan proberen en de 

doelstelling is natuurlijk handhaven. 

Dames 2 kende een goed maar wisselend seizoen. Er werden veel wedstrijden gewonnen, maar net 

zo makkelijk werd er verloren van minder sterk geachte teams. Uiteindelijk eindigde de dames op 

een verdienstelijke 3e plek. Aan het einde van het seizoen maakte trainer Peter Gelten bekend te 

stoppen, na jarenlang trainen gegeven te hebben aan de dames van het 2e. Komend seizoen gaan de 

dames met een nieuwe trainer minimaal voor het evenaren van de 3e plek. 

Dames 3 had een zwaar seizoen. Vooraf was al duidelijk dat er tegen degradatie gestreden moest 

worden, zoals voorgaande seizoenen. Tegen de hoger geklasseerde teams werd er goed gespeeld en 

ook nog wel een puntje gesprokkeld, maar tegen de directe concurrenten wilde het maar niet lukken, 

waardoor de laatste plaats onvermijdelijk bleek en dus directe degradatie. Komend seizoen spelen de 

dames in de 2e klasse met natuurlijk als doelstelling om weer terug te keren naar de 1e klasse. 

Dames 4 was vorig seizoen kampioen geworden en stonden voor de uitdaging om te handhaven in de 

2e klasse. De dames pakte vanaf de eerste wedstrijd meteen hun setjes mee tegen de naar later 

bleek top 4 teams.  Naar mate het seizoen vorderde begon het steeds beter te draaien en had ook de 

top 3 een zware kluif aan de dames. De doelstelling werd halverwege het seizoen naar boven 

bijgesteld, de 5e plaats moest behaald gaan worden. Met veel inzet en strijd zijn de benodigde 

punten behaald en hebben de dames een mooi seizoen op de 5e plaats afgesloten. 

Dames 5 kende een nieuwe samenstelling waarbij speelsters uit 3 teams zijn samengevoegd. Dit was 

in het begin nog erg wennen, maar het ging met de week beter draaien en in het tweede deel van de 

competitie werden een paar hele mooie overwinningen geboekt. Het team blijft grotendeels bij 

elkaar, dus de dames kunnen hopelijk doorgaan met waar ze voor de zomer mee geëindigd zijn, 

winnen! Wie weet is een top 4 klassering haalbaar. 

Ook dames 6 kende een nieuwe samenstelling met voornamelijk doorgestroomde jeugdleden. In het 

begin van het seizoen nog erg zoeken naar de posities en wennen aan elkaar. Tijdens de wedstrijden 

zag je wel steeds meer terugkomen, maar winnen zat er lange tijd niet in. Tot een van de laatste 

wedstrijden, toen werd er thuis meteen met 4-0 gewonnen. De dames blijven bij elkaar en gaan 

komend seizoen strijden voor meer punten en overwinningen om zo een plaatsen in de stand te 

klimmen. 

 

 



Heren 1 had vorig seizoen een zwaar seizoen, waarbij degradatie maar net werd ontlopen. Dat zou 

dit seizoen niet gaan gebeuren was het idee vooraf. De selectie was erg smal en er moest zonder 

vaste libero gespeeld worden. Het bleek een zwaar seizoen te gaan worden, waarbij het heel vaak 

“net niet” was. Uiteindelijk werd de 10e plaats veiliggesteld en moest om lijfsbehoud gespeeld gaan 

worden in de p/d. Daarin bleek Reflection echter een maatje te groot en was de degradatie alsnog 

een feit. Komend seizoen spelen de heren samen met Croonenburg wel weer in de promotieklasse. 

Doelstelling is handhaven in de promotieklasse.  

Heren 2 had vorig seizoen een geweldig seizoen, waarbij een mooie 2e plaats werd behaald. 

Doelstelling van het nieuwe seizoen was dan ook om dit resultaat te evenaren en wie weet wel… 

Opnieuw volgde een mooi seizoen, waarin de heren het nodige blessureleed wisten op te vangen. Zo 

heeft Ed Gijsbers noodgedwongen een punt moeten zetten achter zijn jarenlange volleyballoopbaan. 

Tot de laatste maand hebben de heren meegedaan om het kampioenschap, maar uiteindelijk bleek 

SVU net iets beter. De heren zijn p/d gaan spelen met als doen om heren 1 in de promotieklasse te 

houden, maar dat is helaas niet gelukt. De doelstelling voor komend seizoen is opnieuw een top 3 

notering. 

Heren 3 kende een heel zwaar seizoen in de 1e klasse. Veel wedstrijden gingen nipt verloren, mede 

doordat het team niet altijd compleet was bij de wedstrijden. Ondanks alle strijdlust bleek directe 

degradatie niet meer af te wenden. Door de degradatie van heren 1 is er wel weer een plek in de 1e 

klasse, waardoor de heren het in het komend seizoen opnieuw mogen proberen in de 1e klasse. Zij 

worden nu heren 1, zodat de mannen uit het 2e in kunnen vallen. Doelstelling voor het komende 

seizoen is handhaven. 

Heren 4 kende een zeer wisselend seizoen met veel blessureleed. Aan het begin van het seizoen 

stonden er 11 heren op papier, maar met zovelen hebben ze nooit bij een wedstrijd gestaan. Aan het 

einde van het seizoen bleek er zelfs inval noodzakelijk uit heren 5. Ondanks alles werden er genoeg 

wedstrijden gewonnen om bovenin de middenmoot te eindigen. De verwachting is dat na de zomer 

weer een aantal geblesseerden terugkeren. Doelstelling voor het komende seizoen is een top 5 

notering. 

Heren 5 kende een stabiel seizoen in de 3e klasse. Overwinningen en verliespartijen wisselden elkaar 

af, waardoor een mooie plek in de middenmoot werd behaald. Doelstelling voor het komende 

seizoen is om weer mee te draaien in de top 6. 

Heren 6 speelt al jaren voor de gezelligheid en zo ook dit jaar weer. De heren pakken hun 

overwinningen mee en behaalden zo weer een mooie plek in de subtop. Komend seizoen zullen zij 

het echter wel zonder Simon van der Kolk moeten stellen, die na vele jaren volleybal heeft besloten 

te stoppen. 

 

Bovenstaande was niet mogelijk geweest zonder alle scheidsrechters. Iedereen die gefloten heeft, 

bedankt daarvoor! Ook komend seizoen doen we weer een beroep op jullie, zodat iedereen zijn 

wedstrijden kan spelen! 

Daarnaast nog een speciale dank voor Cees Mooij, Marco Hoedemaker, Hans Kramer en Robin den 

Blanken voor het fluiten in de regio, zodat ons heren 1 en dames 1 in de promotieklasse konden 

spelen. Ook komend seizoen doen we graag weer een beroep op jullie. 

Tevens zijn er komend seizoen weer tellers nodig bij de wedstrijden van dames 1, omdat zij weer in 

de 3e divisie uitkomen. Ook hiervoor zullen we weer een beroep op jullie doen. 

 



Al met al een wisselend seizoen met 2 degradanten en gelukkig ook een kampioen. Komend seizoen 

gaan we natuurlijk voor een succesvoller seizoen, hopelijk zonder degradanten en met een aantal 

kampioenschappen! 
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