
Jaarverslag Trios Volleybal  
 
 
Na het vertrek van een paar leden afgelopen periode, zijn we in 2019 weer iets 
gestegen. Rob Kregting uit Hedel en Sylvia van der Vinne uit Hurwenen hebben de 
gelederen verstrekt.  
  
Ook dit jaar blijkt maar weer dat verjonging hard nodig is, want met mensen op 
leeftijd komt het regelmatig voor dat we mensen missen door blessures. Toch komt 
het regelmatig voor dat we 20 man 9en vrouw) in de zaal spelen. 
 
 
 
Activiteiten 
 
 
Ook dit jaar hebben we weer met tien spelers meegedaan met de bedrijfsvolleybal 
competitie in Den Bosch. Het is prettig om een iets grotere basisploeg te hebben, 
omdat het toch regelmatig gebeurt dat er mensen niet kunnen of ziek zijn en we dan 
nog maar net met z’n zessen zijn. Naast de oefenwedstrijdjes op de dinsdag zijn 
deze wedstrijden elke keer weer een uitdaging om aan het eind van de avond met 
minimaal 2 of 3 punten huiswaarts te keren. Ondanks het feit dat dit niet altijd lukt 
blijft het plezier in het spelletje het belangrijkst! 
 
Ook inmiddels een terugkerende traditie is de uitwisseling met de volleyballers in 
Heerewaarden. De mannen komen meerdere keren per seizoen een avond bij ons 
ballen, zodat ze ook eek een keer met zes tegen zes kunnen spelen en een aantal 
van ons gaan op de vrijdagavond naar Heerewaarden. 
 
Het seizoen, zoals altijd afgesloten met de vakantieborrel, door het tegenvallende 
weer dit keer weer eens binnen. Het gemis van een gezellige ruimte, laat staan iets 
van een kantine, is wel jammer, maar mag de feestvreugde niet drukken. 
 
Omdat we vorig jaar de beker gewonnen hadden met het zomertoernooi van Phoenix 
in Zaltbommel, moest de eer natuurlijk verdedigd worden. Op 14 augustus stonden 
er weer twee teams te popelen om de vakantie lamheid er uit te spelen en met het  
gewenste resultaat: wederom is een van de twee ploegen  met de beker naar huis 
gegaan! 
 
In het nieuwe seizoen zijn er vanuit Kerkdriel door Smash contacten gelegd met ons 
om te kijken of meer konden samenwerken, door het tegenvallende aantal leden in 
Kerkdriel. De vraag was of spelers uit Rossum misschien af en toe op de donderdag 
in Kerkdriel mee konden spelen. Dit resulteerde gelijk in het feit dat er al een paar 
keer volleyballers bij ons kwamen spelen. Afgesproken dat we het aan zouden zien, 
om in 2020 verder stappen te nemen. We wisten toen nog niet dat Corona roet in het 
eten zou gooien! 
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